Skriv ut blanketten

Töm blanketten

FORTSATT ANSÖKAN OM STARTPENG
Fyll i blanketten som ska skrivas ut endast om du inte har möjlighet att använda arbets- och näringsbyråns Mina etjänster https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=sv
Att ansöka om fortsatt startpeng på webben försnabbar behandlingen av ditt ärende.
Ansökan om fortsatt startpeng ska lämnas in till försöksområdets kommun under den gällande startpengsperioden.
Bekanta dig med anvisningarna för ifyllande av blanketten (s. 4-5).

1. Sökandens uppgifter

Efternamn
Förnamn

Personbeteckning

Gatuadress
Postnummer

Postanstalt

Hemkommun
Telefonnummer

E-postadress

Period för startpengen. Startpeng söks för tiden (dd.mm.åååå – dd.mm.åååå)
Tidigare startpengsperiod (dd.mm.åååå – dd.mm.åååå)
Företagets namn

FO-nummer

Adress
Postnummer

Postanstalt

Inledande av företagsverksamhet. Utredning över hur företagsverksamheten har inletts under startpengsperioden.
Resultaträkning fastställd av bokföraren (separat bilaga).

Motiveringar till den fortsatta ansökan. Varför anser du själv att du behöver en fortsättning på startpengsperioden?
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Ersättningar, stöd och förmåner som förhindrar utbetalning av startpeng
Betalas följande ersättningar, stöd eller förmåner till dig: 1)
1. Lön eller ersättning som du utfört i samband med din företagsverksamhet, med undantag av löneinkomst från eget företag.
Som lön betraktas även semesterlön och lön för uppsägningstid samt den ekonomiska förmån som avses i 3 kap 6 § 1 mom. i
lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) som anses trygga en rimlig inkomst. *
Ja

Nej

2. offentligt stöd för egna lönekostnader *
Ja
Nej

3. arbetslöshetsförmån enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Ja
Nej
4. sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004), invalidpension eller rehabiliteringsstöd
enligt folkpensionslagen (568/2007) eller förmån på grund av full arbetsoförmåga med stöd av någon annan lag.
Ja

Nej

5. ålderspension eller förtida ålderspension enligt folkpensionslagen eller arbetspensionslagarna.
Ja
Nej
6. arbetslöshetspension.
Ja
Nej
7. arbetslivspension enligt arbetspensionslagarna.
Ja
Nej
8. anpassningspenning enligt lagen om pension och anpassningspenning för riksdagsledamöter (329/1967).
Ja
Nej
9. moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller specialvårdspenning enligt sjukförsäkringslagen.
Ja
Nej
10. avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) eller lagen om stöd för upphörande med
att bedriva jordbruk (612/2006).
Ja

Nej

11. Rehabiliteringspenning eller ersättning för inkomstbortfall enligt de lagar, pensionsreglementen eller pensionsstadgor som
avses i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) eller 1 kap. 3
§ i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) med stöd av bestämmelserna om rehabilitering enligt olycksfallsförsäkring,
trafikförsäkring eller lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948). *
Ja

Nej

12 studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994).
Ja
Nej
13. annan förmån som ersätter en rimlig utkomst. *
Ja
Nej
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2. De minimis-stöd (s.k. stöd av mindre betydelse) 2)

Startpengen beviljas som de minimis-stöd. Har du eller företagsverksamheten i fråga beviljats de minimis-stöd under
innevarande och två föregående skatteår? (se ifyllningsanvisningarna)
Nej
Ja, noggrannare utredning i tabellen
Räkenskapsperiod som använts i verksamheten (dd.mm. –dd.mm.) 3)

Beviljare av stödet

Stödform
(t.ex. understöd eller
räntestöd)

Kommissionens förordning
enligt vilken stöd har
beviljats (information finns Stödbelopp, €
i stödbeslutet)

Datum för
beviljande

Allmänt stöd av mindre
betydelse
(kommissionens
förordning (EU) nr
1407/2013)
Stöd av mindre
betydelse inom fiskeoch vattenbrukssektorn
(kommissionens
förordning (EU) nr
717/2014)
Stöd av mindre
betydelse inom
jordbrukssektorn
(kommissionens
förordning (EU) nr
2019/316)

3. Underskrift

Stöd av mindre
betydelse till företag
som utför
godstransporter på väg
för andras räkning
(kommissionens
förordning (EU) nr
1407/2013)

Jag intygar att uppgifterna i denna ansökan och dess bilagor är korrekta. Dessutom samtycker jag till att försöksområdets
kommun kan begära ett utlåtande av en utomstående expert på min ansökan om startpeng. Jag ger mitt samtycke till att Ufcentret kan granska inkomstuppgifterna i inkomstregistret i utbetalningsskedet. 4)
Ort och datum
Underskrift

Namnförtydligande
Bilaga till ansökan
Resultaträkning fastställd av bokföraren
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IFYLLNINGSANVISNINGAR
TEM 3.52 Fortsatt ansökan om startpeng
Allmänt
Ansökan om fortsatt startpeng ska lämnas in till försöksområdets kommun under den gällande
startpengsperioden. Om du lämnar in en ansökan om fortsatt startpeng till försöksområdets kommun efter att
startpengsperioden gått ut, kan startpeng inte beviljas för företagsverksamheten i fråga.
1)

Ersättningar, stöd och förmåner som förhindrar utbetalning av startpeng

Anteckna om du får ersättningar, stöd eller förmåner i förteckningen under samma tid som du ansöker om
startpeng.
Uppge också löneinkomster som du har fått under samma period från arbete som hör samman med eller ligger
utanför företagsverksamheten.
* 1) Som lön betraktas också en sådan ekonomisk förmån som avses i 3 kap. 6 § 1 mom. i lagen om
utkomstskydd för arbetslösa (= en ekonomisk förmån från arbetsgivaren som grundar sig på ett avtal eller något
annat motsvarande arrangemang i anslutning till att anställningsförhållandet upphör) som ska anses trygga en
skälig utkomst.
* 2) Offentliga stöd som en person får för sina egna lönekostnader kan till exempel vara företagsstöd inom arbetsoch näringsministeriets eller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.
* 11) Lagar som avses i 1 kap. 3 § i lagen om pension för arbetstagare och på basis av vilka
rehabiliteringspenning kan betalas är:
1) lagen om sjömanspensioner (1290/2006),
2) lagen om pension för företagare (1272/2006),
3) lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006).
Arbetspensionslagarna för den offentliga sektorn är:
1) pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016),
2) lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006),
4) landskapslagen om tillämpningen i landskapet Åland av vissa i riket gällande stadganden om statens
pensioner (ÅFS 54/2007).
* 13) Dessa förmåner kan vara till exempel tilläggspension som ordnas av arbetsgivaren eller ersättning för
inkomstbortfall enligt brottsskadelagen (1204/2005).
Som förmån beaktas dock inte i 4 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedda prioriterade inkomster
som är:
- familjepensioner,
- vårdbidrag för pensionstagare enligt lagen om handikappförmåner (570/2007),
- menersättning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) och lagen om
lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015),
- livränta och kompletterande ränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst,
- handikappbidrag enligt lagen om handikappförmåner,
- bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007),
- bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014),
- barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992),
- utkomststöd enligt lagen om utkomststöd (1412/1997),
- militärunderstöd enligt militärunderstödslagen (781/1993),
- ersättningar för kostnader enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, lagen om
lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och lagen om skada, ådragen i militärtjänst,
- partiell förtida ålderspension enligt arbetspensionslagarna
2)

De minimis-stöd (s.k. stöd av mindre betydelse)

Enligt 8 kap. 1 § 2 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) beviljas startpeng som
de minimis-stöd. Med allmänt stöd av mindre betydelse (s.k. de minimis-stöd) avses sådant stöd som specificeras
i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. En arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet
kan beviljas stöd av mindre betydelse till ett belopp av högst 200 000 euro under tre skatteår (innevarande
skatteår och två föregående skatteår). I ovan nämnda maximibelopp ska beaktas den finansiering som alla
myndigheter beviljar i form av stöd av mindre betydelse under perioden i fråga. Stödet kan i princip vara avsett för
vilka av företagets kostnader som helst, förutsatt att alla de minimis-stöd som företaget får från olika källor under
tre skatteår inte överskrider gränsen 200 000 euro.
Med avvikelse från huvudregeln kan stöd av mindre betydelse beviljas endast i begränsad utsträckning för
följande branscher:
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- det maximala beloppet för fiske- och vattenbrukssektorn är 30 000 euro (kommissionens förordning
(EU) nr 717/2014)
- det maximala beloppet för primärproduktion inom jordbruket är 20 000 euro (kommissionens förordning
(EU) nr 2019/316)
- det maximala beloppet för stöd av mindre betydelse för persontransporter på väg är 200 000 euro
(kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013), men 100 000 euro (kommissionens förordning (EU) nr
1407/2013) under tre skatteår för företag som utför godstransporter på väg för andras räkning.
de minimis-stöd kan inte alls beviljas för 1) stöd med anknytning till främjande av export eller exportmängder, 2)
verksamhet som gynnar inhemska produkter på bekostnad av importerade produkter samt 3) anskaffning av
fordon avsedda för godstransporter till företag som utför godstransporter på väg för annans räkning
(kommissionens förordning (EU) Nr. 1407/2013). Stödmottagaren ansvarar för att det sammanlagda beloppet av
de minimis-stöd som beviljas av olika aktörer (t.ex. ministerier, ämbetsverk som lyder under ministerierna,
Finnvera Abp, kommuner, landskapsförbund) inte överstiger de ovan nämnda maximibeloppen. Stöd av mindre
betydelse nämns i stödbeslutet.
Skatteåret är ett kalenderår eller, om den räkenskapsperiod som avses i bokföringslagen (1336/1997) inte är ett
kalenderår, den eller de räkenskapsperioder som har upphört under kalenderåret. Räkenskapsperioden är i
allmänhet 12 månader. Den som för dubbel bokföring kan också ha en annan period på 12 månader än ett
kalenderår. Räkenskapsperioden för näringsidkare och yrkesutövare som sköter enkel bokföring är alltid ett
kalenderår. Den första räkenskapsperioden börjar den dag då företaget grundas. När verksamheten inleds kan
räkenskapsperiodens längd vara längre eller kortare än 12 månader. Räkenskapsperiodens maximilängd är dock
18 månader. För den som har enkel bokföring är räkenskapsperiodens maximilängd dock 12 månader.

3)

Mer information om de minimis-stödet bakom följande länk https://tem.fi/sv/stod-av-mindre-betydelse-de-minimisstodOm du ansöker om startpeng för ett redan grundat företag, anteckna om du eller det redan grundade företaget har
beviljats de minimis-stöd under innevarande eller två separata skatteår (t.ex. i samband med generations- eller
ägarbyten)
4)

Samtycken

Samtycke till anlitande av utomstående experttjänster
Ange om man vid behov kan anlita en experttjänst utanför försöksområdets kommun i behandlingen av din
ansökan om startpeng och skaffa ett utlåtande om din ansökan.
Samtycke till användning av uppgifterna i inkomstregistret.
Inkomstregistret omfattar alla, både utbetalare och mottagare av löner och förmåner. Det nationella
inkomstregistret som upprätthålls av Skatteförvaltningen innehåller uppgifter om medborgarnas inkomster och
förmåner på det sätt som Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalten, Folkpensionsanstalten och andra centrala
instanser som använder uppgifterna behöver. Användarna av uppgifterna får uppgifter från inkomstregistret
endast om de har rätt till dem enligt den lagstiftning som tillämpas på användarens verksamhet. Mer information:
www.tulorekisteri.fi
Bilagor till ansökan
Till den fortsatta ansökan ska bifogas en resultaträkning som fastställts av bokföraren. Diskutera de övriga bilagor
som behövs på förhand med försöksområdets kommun.
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