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Yritysten toinen kustannustuki on avattu tänään 21.12.
Tuki on tarkoitettu kaikille, vaikka omaa toimialaa ei löytyisi listalta.
Hakemuksen kanssa ei ole kiire, sillä kaikki yritykset, jotka täyttävät tuen saamisen
edellytykset ja hakevat sitä hakuaikana, tulevat tukea saamaan. Kustannustukea voi
hakea Valtiokonttorista 26. helmikuuta 2021 asti.
Tukea voi hakea kesä-lokakuun ajanjaksolta. Kaikki yritykset, joiden liikevaihto on
laskenut vähintään 30 prosenttia koronakriisin seurauksena, voivat hakea tukea.
Kustannustuki on tarkoitettu kaikille yrityksille, jotka täyttävät kriteerit. Jos yritys ei
kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen tuen tarve ja
liikevaihdon lasku koronan takia. Listattujen toimialojen yritykset voivat hakea tukea
ilman lisäperusteluja.
Kustannustukea voi saada joustamattomiin kuluihin ja menetyksiin sekä palkkoihin
Tulorekisterin tietojen mukaan. Tukeen oikeuttaviin palkkakustannuksiin hyväksytään
myös toiminimiyrittäjien palkat. Tuella ei korvata liikevaihdon laskemista. Tuen
hakemisen kriteerinä ei enää ole vertailukauden liikevaihtovaatimusta, kuten
ensimmäisen kustannustuen kohdalla.
Toimialat on määritelty Verohallinnon arvonlisäverotietojen perusteella.
Kustannustukea ei kuitenkaan voida myöntää maatalouden alkutuotannon,
kalatalouden ja vesiviljelyalan toimialoille, sillä toimialoilla sovelletaan erillisiä
valtiontukisääntöjä, joista vastaa maa- ja metsätalousministeriö. Kustannustuen piiriin
kuuluvat myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset.
Valtio on varannut kustannustuen toiselle hakukierrokselle 550 miljoonaa, mutta arvio
tukeen tarvittavasta määrärahasta on epävarma eikä koko summa välttämättä tule
käytetyksi. Määrärahan käyttö riippuu tuen kriteerit täyttävien yritysten määrästä ja
kustannuksista.
Ennen hakemista kannattaa varmistaa, että kaikki hakemuksen täyttämiseen
vaadittavat tiedot ovat saatavilla. Valtiokonttorin tiedotteen mukaan näitä tietoja ovat:
• Tuki- ja vertailukuukausien myynnin tiedot kuukausitasolla, ellei tietoja ole ilmoitettu
Verohallinnolle kuukausittaisella ALV-ilmoituksella
• Joustamattomien kulujen ja menetysten tiedot tukikuukausilta kuukausittain
• Tiedot muualta saaduista koronapandemiaan liittyvistä vakuutuskorvauksista ja tuista
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Valtiokonttori saa yrityksen muut talous- ja palkkatiedot Verohallinnolta ja
tulorekisteristä.
Valtiokonttorin verkkosivuilta löytyy laskuri, jonka avulla voi arvioida, onko yritys
oikeutettu tukeen. Laskuri on suuntaa antava, eikä sen ilmoittama tulos ole virallinen
päätös kustannustuesta, vaan tukea pitää hakea erikseen sähköisessä
asiointikanavassa.
Tukea haetaan Valtiokonttorista
Lisätiedot:
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Ytek:
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Lue Valtiokonttorin Usein kysytyt kysymykset
Kustannustukilaskuri
Täältä saat apua hakemuksen täyttämiseen
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