Tulosta lomake

Tyhjennä lomake

JATKOHAKEMUS STARTTIRAHASTA
JATKOHAKEMUS STARTTIRAHASTA
Täytä tulostettava lomake vain, jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää TE-toimiston Oma asiointi –verkkopalvelua https://
asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi
Starttirahan jatkon hakeminen verkossa nopeuttaa asiasi käsittelyä.

Starttirahan jatkohakemus on toimitettava kokeilualueen kunnalle voimassa olevan starttirahakauden aikana. Tutustu
lomakkeen täyttöohjeisiin (s. 3).

1. Hakijan tiedot

Etunimet

Sukunimi

Henkilötunnus

Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Kotikunta
Sähköposti

Puhelinnumero

2. Starttirahakausi

Starttirahaa haetaan ajaksi
/

20

-

/

20

/

20

3. Aikaisempi starttirahakausi
Aikaisempi starttirahakausi
/

20

-

4. Yrityksen nimi
Yrityksen nimi

Y-tunnus

Osoite
Postinumero

Postitoimipaikka

5. Yritystoiminnan käynnistyminen

Selvitys, miten yritystoiminta on käynnistynyt starttirahakauden aikana. Tuloslaskelma kirjanpitäjän vahvistamana (erillinen
liite).
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6. Perustelut jatkohakemukselle

Miksi itse katsot tarvitsevasi jatkoa starttirahakaudelle?

7. Starttirahan maksamisen estävät korvaukset, tuet ja etuudet

Maksetaanko Sinulle seuraavia korvauksia, tukia tai etuuksia:

1. palkkaa tai korvausta tekemästäsi yritystoimintaan liittymättömästä työstä? Palkkana pidetään myös vuosilomaajan palkkaa
ja irtisanomisajan palkkaa sekä työttömyysturvalain 3 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua taloudellista etuutta, jonka on
katsottava turvaavan kohtuullisen toimeentulon.
Kyllä

Ei

2. julkista tukea omiin palkkauskustannuksiin?
Kyllä

Ei

3. työttömyysturvalain (1290/2002) mukaista työttömyysetuutta?
Kyllä

Ei

4. sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaista sairauspäivärahaa tai osasairauspäivärahaa tai kansaneläkelain (568/2007)
mukaista työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea taikka täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa etuutta jonkin
muun lain nojalla?
Kyllä

Ei

5. kansaneläkelain tai työeläkelakien mukaista vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä?
Kyllä

Ei

6. sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa taikka erityishoitorahaa?
Kyllä

Ei

7. maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) tai maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta
annetun lain (612/2006) mukaista luopumistukea?
Kyllä

Ei

8. Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) tai työntekijän eläkelain
(395/2006) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettujen lakien, eläkeohjesäännön tai eläkesääntöjen mukaista kuntoutusrahaa taikka
ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai sotilasvammalain (404/1948) kuntoutusta koskevien
säännösten perusteella?
Kyllä
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9. opintotukilain (65/1994) mukaista opintotukea?
Kyllä

Ei

10. muuta kohtuullisen toimeentulon korvaavaa etuutta (etuutena ei kuitenkaan oteta huomioon työttömyysturvalain 4 luvun 7 §:
ssä tarkoitettuja etuoikeutettuja tuloja)
Kyllä

Ei

8. De minimis-tuki ')
Starttiraha myönnetään de minimis-tukena. Onko hakijalle tai ko. yritystoimintaan myönnetty kuluvan ja kahden edellisen
verovuoden aikana de minimis –tukea? (ks. hakemuksen alaosa)
Ei
Tuen myöntäjä

Kyllä, tarkempi selvitys taulukossa
Tuen laatu (esim. avustus Tuen määrä (€)
tai korkotuki)

Myöntämispvm

Tuesta
maksettu (€)

Maksupvm

9. Allekirjoitus
Vakuutan, että tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamani tiedot ovat oikeita. Lisäksi suostun siihen, että kokeilualueen
kunta voi pyytää starttirahahakemuksestani ulkopuolisen asiantuntijan lausunnon.
Paikka ja päiväys
Allekirjoitus

Nimenselvennys
*) De minimis -tuki (ns. vähämerkityksinen tuki)
Yrityksille voidaan kohdistaa julkista tukea de minimis -tukena enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edeltävän
verovuoden aikana. Pääsäännöstä poiketen de minimis -tukea voidaan myöntää vain rajoitetusti seuraaville toimialoille,
kalastus- ja vesiviljely (de minimis -raja 30 000 euroa) ja maatalouden alkutuotanto (de minimis -raja 7 500 euroa).
Maantieliikenteen alalla ko. asetuksen mukainen enimmäismäärä on 100 000 euroa. Lisäksi pääsäännöstä poiketen de
minimis -tukea ei voida myöntää lainkaan kivihiilitoimialalle sekä vientitukiin ja kotimaisten tuotteiden suosimiseen tuonnin
kustannuksella. De minimis -tukea ei voida myöntää myöskään vaikeuksissa olevien yritysten tukemiseen (=yritys, jonka
vaihtoehdot ovat yrityssaneeraus tai konkurssi). Tuen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (esim. ministeriöt, ministeriön alaiset
viranomaiset, Finnvera Oyj, kunnat ja maakuntaliitot) maksamien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä em. määriä.
Hakemuksen liite
Kirjanpitäjän vahvistama tuloslaskelma
TÄYTTÖOHJE
KK 3.52 Jatkohakemus starttirahasta
Yleistä
Starttirahan jatkohakemus on toimitettava kokeilualueen kunnalle voimassa olevan starttirahakauden aikana. Jos toimitat
starttirahan jatkohakemuksen kokeilualueen kunnalle starttirahakauden päätyttyä, ei starttirahaa voida myöntää ko.
yritystoimintaan.
Starttirahan maksamisen estävät korvaukset, tuet ja etuudet
Merkitse, jos Sinulle maksetaan luettelossa olevia korvauksia, tukia tai etuuksia samalta ajalta, jolle haet starttirahaa.
Tarkemmat ohjeet saat kokeilualueen kunnalta.
De minimis –tuki
Starttiraha on de minimis –tukea (laki 916/2012) 8 luvun 1 §:n 2 ja myönnetty tuki huomioidaan laskennallisesti starttirahalla
perustetun yritystoiminnan de minimis –tueksi.
Starttiraha on de minimis –tukea, jota voidaan pääsääntöisesti kohdistaa yritykselle enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden
edeltävän vuoden aikana. Tämän vuoksi merkitse tietoa siitä, onko Sinulle tai yrityksellesi myönnetty kuluvan ja kahden
edellisen verovuoden aikana de minimis –tukea. Lisätietoa de minimis –tuesta saat oheisesta linkistä: http://www.tem.fi/?
s=497
Hakemuksen liitteet
Jatkohakemuksen liitteenä tulee olla kirjanpitäjän vahvistama tuloslaskelma. Keskustele tarvittavista muista liitteistä etukäteen
kokeilualueen kunnan kanssa.
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