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HAKEMUS RAVITSEMISALAN TOIMINNAN RAJOITTAMISEN HYVITTÄMISESTÄ
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) myöntää hakemuksesta ravitsemusalan
yrityksille hyvitystä toiminnan rajoittamisesta. Avustuksia voivat saada vain yritykset, joiden toimintaa on rajoitettu väliaikaisesti
majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 3 a §:n 1 momentin nojalla. Tukea ei myönnetä
henkilöstöravintoloille, ellei niiden toimintaa ole rajoitettu lain tarkoittamalla tavalla. Hakemuksen voi jättää yritys, joka ei ole
automaattisen joukkomaksatuksen listoilla.
Ravitsemisyritykselle myönnetään ja maksetaan rajoitusvelvoitteen aikana kertyvistä vuokra-ja yms. joustamattomista
juoksevista kustannuksista hyvitystä, joka suhteutetaan asianomaisen ravitsemisyrityksen myynnin muutokseen. Hyvitystä
saavat vain ne yritykset, joiden rajoitusvelvoitteen aikainen myynti huhtikuulta on pienempi kuin vuoden 2020 tammi-helmikuun
tai vuoden 2019 huhti-toukokuun keskimyynti. Ravitsemisyritykselle suoritetaan kohtuullisena hyvitysosuutena 15 prosenttia,
jos tammi-helmikuun tai edellisen vuoden huhti-toukokuun keskimyynti oli enintään miljoona euroa. Yhden miljoonan ylittävän
myynnin osalta hyvitys on kuitenkin viisi prosenttia. Enimmillään ravitsemisyritys voi saada 500 000 euron määräisen
hyvityksen. Yritys, jonka toteutunut myynti rajoitusvelvoitteen aikana on tammi-helmikuun tai edellisen vuoden huhti-toukokuun
keskimyynti, ei voi saada hyvitystä. Tukea ei myönnetä myöskään konkurssissa olevalle yritykselle. Tuen myöntäminen
perustuu lakiin ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä (L 403/2020).
Yrityksellä on velvoite palauttaa liikaa maksettua tukea, mikäli jälkivalvonnassa havaitaan myynnin aleneman olleen
tosiasiallisesti pienempi kuin yritys hakemuksellaan esittää. Velvoitteen laiminlyönnistä seuraa viivästyskoron maksuvelvoite
liikaa maksettua tukea takaisin perittäessä.

1. Hakija

Yrityksen/hakijan nimi

Y-tunnus/henkilötunnus

Osoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Yhteyshenkilön nimi
Puhelin

Sähköposti

IBAN-tilinumero

Pankin BIC-koodi

2. Tiedot myynnistä ja arvonlisäverotuksesta
Yrityksen arvonlisäverotuksessa ilmoittamat tiedot (yritys ilmoittaa molemmat tiedot ravitsemisliiketoiminnan osalta, alvkannoilla 14 ja 24 %, KEHA-keskus valitsee yritykselle edullisimman):
Euroa
Tammi-helmikuun 2020 arvonlisäveroton myynti
-

Tammikuulta

-

Helmikuulta

Tammi-helmikuun 2020 maksetut arvonlisäverot vähentämättä ostoja yhteensä
Huhti-toukokuun 2019 arvonlisäveroton myynti
-

Huhtikuulta

-

Toukokuulta

Huhti-toukokuun 2019 maksetut arvonlisäverot vähentämättä ostoja yhteensä
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3. Haettava hyvitys
Huhtikuun 2020 myynti
Huhtikuun 2020 maksetut arvonlisäverot
Hyvitys on (valittujen vertailukuukausien yhteenlaskettu myynti / 2 – todellinen myynnin alenema) *15 % * 1/30 * 58. KEHAkeskus laskee hyvityksen määrän viran puolesta.
Mikäli noudatettu kuukausikohtaista alv-ilmoitusmenettelyä käyttää KEHA-keskus viitetietona huhtikuun myynti- ja
arvonlisätietoa. Hyvitys suoritetaan todellisilta päiviltä, jolloin toimintaa on rajoitettu (58), ja kuukauden keskijakajana käytetään
laskennallista päiväkerrointa (30).
Hyvitystä suoritetaan ravitsemisyrityksille vain rajoitusvelvoitteen tarkoittamilta päiviltä. Hyvityksen enimmäismäärä on 500 000
euroa rajoitusvelvoitteen kestoajalta. Pohjana hyvityksen määrittämiselle ovat yrityksen arvonlisäverotuksessaan ilmoittamat
tiedot. Mikäli yritys ei sovella kuukausikohtaista menettelyä alv-ilmoittamisessa, sen tulee todentaa em. kuukausien myynnit
muulla tavalla (esim. hakemuksen mukaan liitettävä pää/päiväkirja tai tiliotteet em. ajalta).
Ravitsemisyritykselle saadaan suorittaa rajoitusajalta hyvityksenä enintään se määrä, mikä tulisi merkittäväksi
kirjanpitoasetuksessa (1339/1997) sekä pien-ja mikroyrityksen tilinpäätöksestä esitettävistä tiedoista annetussa asetuksessa
(1753/2015) säädetyissä tulolaskelmakaavoissa liiketoiminnan muut kulut –nimikkeeseen vähennettynä mahdollisella
toiminnan keskeytymisestä saadulla vakuutuskorvauksella. Tämän todentamiseksi tilinpäätöksessä on esitettävä tieto
rajoitusajalta kertyneiden liiketoiminnan muiden kulujen määrästä samoin kuin vakuutuslaitoksen yritykselle mahdollisesti
suorittamasta korvauksesta. Sellaisessa tilanteessa, jossa saadun hyvityksen ja toiminnan keskeytymisestä suoritetun
vakuutuskorvauksen yhteissumma on rajoitusajalla syntyneiden liiketoiminnan muiden kulujen määrää suurempi,
ravitsemisyritys on velvollinen palauttamaan erotuksen KEHA-keskukselle ilman aiheetonta viivytystä.
Mikäli yritys on saanut toiminnan keskeytymisestä vakuutuskorvausta, tulee tosite korvauksesta liittää hakemukselle.

4. Liitteet
Selvitykset koronatilanteen vaikutuksista: liitteet, joista käy ilmi yrityksen liikevaihdon heikentyminen: yrityksen ko. kuukauden
pääpäiväkirja tai tiliotteet tai muu vastaava selvitys. Selvitys saadusta toiminnan keskeytymisen vakuutuskorvauksesta.

5. Allekirjoitus
Vakuutan hakemuksessa annetut tiedot oikeiksi.
Paikka ja päiväys

Asema organisaatiossa
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