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ANSÖKAN OM GOTTGÖRELSE FÖR VERKSAMHETSBEGRÄNSINGAR TILL 

NTM-centralernas samt AN-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) beviljar på ansökan företag inom 
förplägnadsbranschen gottgörelse för begränsning av verksamheten. Stöden är endast tillgängliga för företag vars verksamhet 
temporärt varit begränsad enligt 3 a § 1 mom. i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006). Stöd beviljas 
inte personalrestauranger om deras verksamhet inte har begränsats på det sätt som avses i lagen. Ansökan kan lämnas in av 
ett företag som inte finns på de automatiska massbetalningslistorna. 
Förplägnadsföretaget beviljas och betalas gottgörelse för hyreskostnader och andra oflexibla löpande kostnader som 
uppkommit under begränsningsskyldigheten i förhållande till förändringen i försäljningen för det berörda förplägnadsföretaget.  
Endast de företag vars försäljning i april 2020 var lägre än medelvärdet av försäljningen i januari–februari 2020 eller april-maj 
2019 beviljas gottgörelse. Till förplägnadsföretag betalas 15 procent som skälig gottgörelseandel, om medelvärdet av 
försäljningen under januari–februari eller föregående år april-maj var högst en miljon euro För försäljning som överstiger en 
miljon är emellertid ersättningen fem procent.  Förplägnadsföretag kan som högst få en gottgörelse till ett belopp av 500 000 
euro. Ett företag vars faktiska försäljning under begränsningsskyldigheten är den genomsnittliga försäljningen i januari-februari 
eller april-maj året innan kan inte få gottgörelse. Stödet beviljas inte heller till företag som befinner sig i konkurs. Beviljandet av 
stöd grundar sig på lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag (L 
403/2020). 
  
Ett företag är skyldigt att betala tillbaka stöd som betalats till ett för stort belopp om efterhandskontroll visar att den minskade 
försäljningen faktiskt är lägre än företagets ansökan. Försummelse av skyldigheten medför skyldighet att betala dröjsmålsränta 
vid återkrav av stöd som betalats till ett för stort belopp.

FÖRPLÄGNADSFÖRETAG

1. Sökande
Namn på företag/sökande FO-nummer/personbeteckning

Adress

Postnummer Postianstalt

Kontaktperson

Telefon E-postadress

IBAN-kontonummer Bank BIC

2. Uppgifter om försäljning och mervärdesbeskattning
Uppgifter som företaget har lämnat vid mervärdesbeskattningen (företaget lämnar in båda uppgifterna gällande 
förplägnadsverksamheten, enligt momssatserna 14 och 24%, UF-centret väljer den mest fördelaktiga för företaget):

Euro

Januari-februari 2020 momsfri försäljning 

- i januari

- i februari

Januari-februari 2020 betald mervärdesskatt utan avdrag för inköp

April-maj 2019 momsfri försäljning

- i april

- i maj

April-maj 2019 betald mervärdesskatt utan avdrag för inköp
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4. Bilagor
Utredningar över effekterna av koronasituationen: Bilagor som visar att företagets omsättning har försämrats: Företagets 
huvud-/dagbok eller kontoutdrag eller annan motsvarande redogörelse för månaden i fråga. Utredning om mottagen 
försäkrings-ersättning för avbrott i verksamheten.
5. Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

Jag intygar att informationen på ansökan är korrekt.

Position i organisationen

3. Gottgörelse som söks

April 2020 momsfri försäljning

Moms som betalats i april 2020

Gottgörelsen är (total försäljning av valda jämförbara månader / 2 – faktisk försäljningsminskning) *15% * 1/30 * 58. UF-centret 
beräknar gottgörelsebeloppet på eget initiativ. 
  
Om det månatliga mervärdesskattedeklarationsförfarandet tillämpas använder UF-centret som referens april månads 
försäljnings- och mervärdesuppgifter. Gottgörelsen görs för faktiska dagar då verksamheten är begränsad (58) och som 
månadsmedelvärde används en kalkylmässig dagsfaktor (30).

Gottgörelse betalas till förplägnadsföretag endast för de dagar som begränsningsskyldigheten avser. Gottgörelsens 
maximibelopp är 500 000 euro för den tid som begränsningsskyldigheten omfattar. Som grund för bestämmandet av 
gottgörelsen ligger de uppgifter företaget uppgett i sin mervärdesbeskattning. Om ett företag inte tillämpar ett månatligt 
förfarande för mervärdesskattedeklaration ska det verifiera försäljningen under de föregående månaderna på annat sätt (till 
exempel huvud-/dagbok eller kontoutdrag som ska bifogas ansökan för denna period). 
  
Som gottgörelse till förplägnadsföretaget för begränsningstiden betalas högst det belopp som ska antecknas under rubriken 
övriga rörelsekostnader i de resultaträkningsscheman som anges i bokföringsförordningen (1339/1997) och i förordningen om 
uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut (1753/2015) med avdrag för den eventuella försäkringsersättning 
som erhållits för avbrott i verksamheten. För att detta ska kunna verifieras ska i bokslutet uppges beloppet för de övriga 
kostnader för affärsverksamheten under begränsningstiden samt den er-sättning som försäkringsanstalten eventuellt betalat till 
företaget. I sådana situationer där det sammanlagda beloppet av den erhållna gottgörelsen och den försäkringsersättning som 
betalats för avbrott i verksamheten är större än beloppet för övriga kostnader för affärsverksamheten under begränsningstiden, 
ska förplägnadsföretaget utan ogrundat dröjsmål återbetala skillnaden mellan till UF-centret.  
  
Om företaget har fått försäkringsersättning för avbrott i verksamheten måste ett kvitto för ersättningen bifogas ansökan.
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ANSÖKAN OM GOTTGÖRELSE FÖR VERKSAMHETSBEGRÄNSINGAR TILL 
NTM-centralernas samt AN-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) beviljar på ansökan företag inom förplägnadsbranschen gottgörelse för begränsning av verksamheten. Stöden är endast tillgängliga för företag vars verksamhet temporärt varit begränsad enligt 3 a § 1 mom. i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006). Stöd beviljas inte personalrestauranger om deras verksamhet inte har begränsats på det sätt som avses i lagen. Ansökan kan lämnas in av ett företag som inte finns på de automatiska massbetalningslistorna.
Förplägnadsföretaget beviljas och betalas gottgörelse för hyreskostnader och andra oflexibla löpande kostnader som uppkommit under begränsningsskyldigheten i förhållande till förändringen i försäljningen för det berörda förplägnadsföretaget.  Endast de företag vars försäljning i april 2020 var lägre än medelvärdet av försäljningen i januari–februari 2020 eller april-maj 2019 beviljas gottgörelse. Till förplägnadsföretag betalas 15 procent som skälig gottgörelseandel, om medelvärdet av försäljningen under januari–februari eller föregående år april-maj var högst en miljon euro För försäljning som överstiger en miljon är emellertid ersättningen fem procent.  Förplägnadsföretag kan som högst få en gottgörelse till ett belopp av 500 000 euro. Ett företag vars faktiska försäljning under begränsningsskyldigheten är den genomsnittliga försäljningen i januari-februari eller april-maj året innan kan inte få gottgörelse. Stödet beviljas inte heller till företag som befinner sig i konkurs. Beviljandet av stöd grundar sig på lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag (L 403/2020).
 
Ett företag är skyldigt att betala tillbaka stöd som betalats till ett för stort belopp om efterhandskontroll visar att den minskade försäljningen faktiskt är lägre än företagets ansökan. Försummelse av skyldigheten medför skyldighet att betala dröjsmålsränta vid återkrav av stöd som betalats till ett för stort belopp.
FÖRPLÄGNADSFÖRETAG
1. Sökande
2. Uppgifter om försäljning och mervärdesbeskattning
Uppgifter som företaget har lämnat vid mervärdesbeskattningen (företaget lämnar in båda uppgifterna gällande förplägnadsverksamheten, enligt momssatserna 14 och 24%, UF-centret väljer den mest fördelaktiga för företaget):
Euro
Januari-februari 2020 momsfri försäljning 
-	i januari
-	i februari
Januari-februari 2020 betald mervärdesskatt utan avdrag för inköp
April-maj 2019 momsfri försäljning
-	i april
-	i maj
April-maj 2019 betald mervärdesskatt utan avdrag för inköp
4. Bilagor
Utredningar över effekterna av koronasituationen: Bilagor som visar att företagets omsättning har försämrats: Företagets huvud-/dagbok eller kontoutdrag eller annan motsvarande redogörelse för månaden i fråga. Utredning om mottagen försäkrings-ersättning för avbrott i verksamheten.
5. Underskrift
Underskrift
Namnförtydligande
Jag intygar att informationen på ansökan är korrekt.
3. Gottgörelse som söks
April 2020 momsfri försäljning
Moms som betalats i april 2020
Gottgörelsen är (total försäljning av valda jämförbara månader / 2 – faktisk försäljningsminskning) *15% * 1/30 * 58. UF-centret beräknar gottgörelsebeloppet på eget initiativ.
 
Om det månatliga mervärdesskattedeklarationsförfarandet tillämpas använder UF-centret som referens april månads försäljnings- och mervärdesuppgifter. Gottgörelsen görs för faktiska dagar då verksamheten är begränsad (58) och som månadsmedelvärde används en kalkylmässig dagsfaktor (30).
Gottgörelse betalas till förplägnadsföretag endast för de dagar som begränsningsskyldigheten avser. Gottgörelsens maximibelopp är 500 000 euro för den tid som begränsningsskyldigheten omfattar. Som grund för bestämmandet av gottgörelsen ligger de uppgifter företaget uppgett i sin mervärdesbeskattning. Om ett företag inte tillämpar ett månatligt förfarande för mervärdesskattedeklaration ska det verifiera försäljningen under de föregående månaderna på annat sätt (till exempel huvud-/dagbok eller kontoutdrag som ska bifogas ansökan för denna period).
 
Som gottgörelse till förplägnadsföretaget för begränsningstiden betalas högst det belopp som ska antecknas under rubriken övriga rörelsekostnader i de resultaträkningsscheman som anges i bokföringsförordningen (1339/1997) och i förordningen om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut (1753/2015) med avdrag för den eventuella försäkringsersättning som erhållits för avbrott i verksamheten. För att detta ska kunna verifieras ska i bokslutet uppges beloppet för de övriga kostnader för affärsverksamheten under begränsningstiden samt den er-sättning som försäkringsanstalten eventuellt betalat till företaget. I sådana situationer där det sammanlagda beloppet av den erhållna gottgörelsen och den försäkringsersättning som betalats för avbrott i verksamheten är större än beloppet för övriga kostnader för affärsverksamheten under begränsningstiden, ska förplägnadsföretaget utan ogrundat dröjsmål återbetala skillnaden mellan till UF-centret. 
 
Om företaget har fått försäkringsersättning för avbrott i verksamheten måste ett kvitto för ersättningen bifogas ansökan.
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