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Näytteilleasettajaksi Alihankintamessuille
Maaseutuyritysten koronatuki
Alvit pitää maksaa aina (Urmas Viilunk), nyt mahdollisuus hakea myös takaisin
Haku Business Finlandin ja Elyn koronatukiin päättyy sunnuntaina – toimintatukea odotetaan

1. Tampereen Alihankintamesuille ti-to 22.-24.9.2020 Vihdin kunta on varannut 10 m2 suuruisen
osaston. Osastolle mahtuu 3-4 yritystä. Kaksi paikkaa on jo varattu (Esbecon ja Vihdin
Kuumasinkitys). Nyt on siis tarjolla kaksi lisäpaikkaa halukkaille. Kunta vastaa messuosaston
rakentamisesta. Yritysten tarvitsee tuoda paikalle edustajansa ja messumateriaalit. Kustannukset
jaetaan messuosallistujien kesken sen mukaisesti, miten suuri ala kullakin käytössä. Yhteisosastolla
näkyvyytenne tulee huomattavasti edullisemmaksi kuin oman messuosaston varaamisella. Jos
kiinnostuit, ota heti yhteys elinkeinopäällikkö Jorma Ranta, 044 752 2364, jorma.ranta@vihti.fi
2. Maaseudun yritysten väliaikainen tuki koronaviruspandemiasta johtuviin talousvaikeuksiin
Maaseudun yritysten väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt
koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuki on tarkoitettu
maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville
yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita.
Maatilan yhteydessä harjoitettavan yritystoiminnan tulee olla saman y-tunnuksen alla
harjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta – muita
toimialarajoituksia sille ei ole. Tukea voi saada maataloustuotteita jalostava ja myyvä yritys, joka
työllistää alle 10 henkilöä ja jonka liikevaihto tai tase on enintään 2 miljoonaa euroa. LUE LISÄÄ
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian-aiheuttamiintalousvaikeuksiin/

3. Nyt voit hakea alveja takaisin – mutta ne pitää maksaa uudelleen myöhemmin
Yrittäjät voivat 26.5. alkaen hakea takaisin yrityksen alkuvuodesta maksamia arvonlisäveroja.
Kyseessä ei ole tuki, vaan laina, joka pitää maksaa myöhemmin takaisin kolmen prosentin korolla.
Yritys voi pyytää alkuvuonna 2020 maksamiaan arvonlisäveroja takaisin tekemällä
maksujärjestelypyynnön OmaVerossa. Pyynnön voi tehdä myös verohallinnon palvelunumerossa
029 497 028 (Maksujärjestelyt ja perintä).
Tekemällä maksujärjestelypyynnön voi hakea takaisin ne, joiden eräpäivä oli tammi-, helmi- ja
maaliskuussa 2020. Jos arvonlisäveron verokautesi on vuosi, voit pyytää palautettavaksi neljäsosan
eli 25 prosenttia vuoden 2019 arvonlisäverosta. Yrittäjät eivät voi saada takaisin mahdollisia
viivästyskorkoja eli palautettuna saa vain alkuperäisen arvonlisäveron ilman viivästyskorkoja. Alvpalauttaminen ei ole koronatuki, jonka yritys saisi pysyvästi pitää. Kyseessä on takaisinlainaus eli
maksujärjestelyssä yritys sitoutuu maksamaan arvonlisäverot myöhemmin takaisin verohallinnolle.
Lue lisää:
https://www.yrittajat.fi/uutiset/627739-nyt-voit-hakea-alveja-takaisin-mutta-ne-pitaa-maksaauudelleen-myohemmin#07458684

4. Enää viikonloppu aikaa hakea kehittämisrahaa – Yleinen kustannustuki yhä valmistelussa
Yleinen yritysten toimintamenoihin tarkoitettu kustannustuki tulee kesäkuussa ja samalla Business
Finlandin ja ELY-keskuksen kehittämisrahoitusten haku päättyy 31.5.. Yleistuen ehtoja ja määrää ei
tiedetä, joten kehittämishankerahan hakeminen voi olla järkevää. Business Finlandin ja ELYkeskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista otetaan huomioon alustavien tietojen mukaan
70 prosenttia uutta kustannustukea myönnettäessä.
Business Finlandin kehittämisrahaa voi saada maksimissaan 100 000 euroa, ELY-keskuksenkin
kautta maksimituki voi olla 100 000 euroa. Yleisen kustannustuen määrästä tai ehdoista ei vielä
tiedetä. Samalla ELY-keskusten ja Business Finlandin tukihaut ajetaan hallitusti alas ja ne rahoittavat
jatkossa yrityksiä normaaleilla rahoitusinstrumenteilla.
https://www.yrittajat.fi/uutiset/627667-yrittajalla-viikko-aikaa-hakea-kehittamisrahaa-yleinenkustannustuki-tulee-mutta#07458684

