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Kysymyksiä ja vastauksia ravitsemisyritysten toiminnan rajoittamisen
hyvityksestä
Voiko yritys saada hyvitystä, jos sillä on ravintolatoiminnan lisäksi muuta liiketoimintaa (esim.
ohjelmapalvelua, leipomotoimintaa, veikkausmyyntiä jne.) tai siinä myydään oheismyyntinä muutakin kuin
ravintola-alan tuotteita?
Hyvitystä ei voida myöntää muuhun kuin ravitsemisalan liiketoimintaan. Hyvityksessä ei
huomioida oheismyyntiä tai läpilaskutusta.
Jos yrityksellä on useita toimialoja, voi yritys tarvittaessa jättää hakemuksen Valtiokonttorin
myöntämään yleiseen kustannustukeen (haettavissa 7.7.2020 alkaen).
Ravitsemisalan tuki huomioidaan yleistä kustannustukea vähentävänä.
Lue lisää kustannustuesta

Mitkä yritysmuodot / ravitsemistoimintaa harjoittavat kuuluvat toiminnan rajoittamisen hyvityksen piiriin?
Entä jos yrityksellä on useita toimipisteitä, huomioidaanko tuen myöntämisessä toimipaikat vai yritys?
Yritysmuodolla ei ole merkitystä. Lakia sovelletaan niihin ravitsemisyrityksiin, joiden sisä- ja
ulkotilat oli pidettävä suljettuina asiakkailta 4.4.–31.5.2020 majoitus- ja ravitsemistoiminnasta
annetun lain (308/2006) 3a §:n 1 momentin nojalla.
Tuki lasketaan yrityskohtaisesti.
Ravitsemisyrityksiä ovat esimerkiksi ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat. Myös ne
henkilöstöravintola kuuluvat hyvityksen piiriin, joiden toimintaa oli rajoitettu sen vuoksi, että se
oli palvellut henkilöstön lisäksi myös ulkoisia asiakkaita.
Mistä asti juuri perustettu yritys voi olla haettavan hyvityksen piirissä?
Tuen edellytyksenä on, että yritykseltä löytyy myynnin vertailutiedot vähintään tammihelmikuun 2020 ajalta ja joiden perusteella voidaan osoittaa myynnin alenemaa.
Mikäli yritys on aloittanut tammikuussa 2020, hyvityksen edellytykset voidaan selvittää
yrityksen tekemästä hakemuksesta.
Mikäli yritys on perustettu 15.2., on alv-myynti helmikuulta vähäistä. Yrityksen tulee voida
todentaa tarkastelukuukausien myynninalenema.
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Jos yritys on aloittanut toiminnan helmi-toukokuun 2020 välisenä aikana, voiko yritys saada hyvitystä?
Kyllä voi, jos käytettävissä on vertailutiedot tarkastelujakson alv-myynnistä ja joiden perusteella
voidaan tehdä vertailu.
Hyvitys haetaan hakemuksella. Tuki voi kuitenkin jäädä vaatimattomaksi.
Miten keskiarvo lasketaan tammikuun lopussa aloittaneelta yritykseltä?
Huhtikuun 2020 myyntiä verrataan tammi-helmikuun 2020 myyntiin.
Lasketaanko ravitsemisyritysten toiminnan rajoittamisen hyvitys myynnistä vai liikevaihdosta?
Veronperustaisesta ravitsemisliiketoiminnan myynnistä eli liikevaihdosta.
Voiko tukea hakea, jos ulosotossa on verovelkoja ennen koronaa?
Kyllä voi. Ulosottoviranomaisen maksukieltojen perusteella osa hyvityksestä voidaan kuitenkin
tilittää yritykselle ja osa ulosmitattavaksi.
Jos olen saanut Business Finlandilta kehittämisrahaa, vaikuttaako se toiminnan rajoittamisen hyvityksen
määrään?
Ei vaikuta.
Hyvityksen saamisen ehdoissa todetaan, että hyvitys täytyy maksaa takaisin, mikäli tuloksen pienentymä
huhtikuussa 2020 on vähäisempi kuin ennakko- ja loppusuorituksen yhteissumma. Yritys on tehnyt
suurehkoja investointeja keväällä 2019 ja saanut huhtikuussa vahingonkorvauksia edelliseen tilikauden
aikaisista tapahtumista. Tulos oli molempina vuosina sama, mutta liikevaihto oli tänä keväänä 95 %
vähemmän kuin edellisenä. Olemmeko oikeutettuja hyvitykseen?
Siinä tapauksessa, mikäli yritys täyttää lain mukaiset hyvityksen myöntämisen kriteerit.
Selvitetään hakemuksen ja verottajalta saatujen tietojen pohjalta.
Miten loppumaksatuksesta tulee tieto ja voiko siitä valittaa?
Loppumaksatuksen jälkeen yritykselle lähetetään kirjallinen päätös laskentaperusteineen.
Päätöksen mukana on myös oikaisuvaatimusohje. Maksatuksen pankkiviitteessä mainitaan
Mara-alan hyvityksestä ja mukana linkki KEHA-keskuksen verkkosivuille.
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Voiko päätökseen hakea oikaisua?
Maksatuspäätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua KEHA-keskukselta. Oikaisuvaatimus
on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on toimitettava KEHA-keskukselle kolmenkymmenen
(30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Yritykselle toimitetaan päätöksen liitteenä
tarkat ohjeet oikaisuvaatimuksen tekoa varten.
Sain kirjeen, että yritykselleni maksettu tuki pitäisi maksaa takaisin. Miksi?
Yritys on ollut Verohallinnon ennakkolistalla ja saanut laskennallisen ennakkomaksun
ravitsemisalan toiminnan rajoitusten hyvittämiseksi. Verohallinnon lopulliselta listalta yritys on
poistunut, joten yritykselle ei voida tukea sen pohjalta maksaa, ja jo maksettu ennakko peritään
takaisin.
Syynä voi olla myös asian käsittelyyn vaadittavan tai pyydetyn lisätiedon/ilmoituksen
puuttuminen (esim. ALV) tai yritystä on haettu esim. konkurssiin. Huhtikuun alv-ilmoituksen
jättöpäivä oli 12.6.2020.
Pyysitte palauttamaan tuen, olen sen jo käyttänyt ja tällä hetkellä en pysty summaa maksamaan. Miten
toimin?
Ole yhteydessä KEHA-keskukseen sopiaksesi maksusuunnitelmasta. Lähetä sähköposti
maksusuunnitelmaehdotuksesta osoitteeseen maksatukset.keha@ely-keskus.fi. Ilmoita viestissä
myös päätöksen diaarinumero sekä yrityksen nimi ja y-tunnus, sekä palautettava summa.
Minua on pyydetty palauttamaan rahaa. Miten palautan?
Palauta liikaa maksettu tuki KEHA-keskuksen tulotilille FI96 5000 0120 3179 78, OKOYFIHH,
kirjoita viestikenttään tieto MARA-hyvitys palautus, diaarinumero ja yrityksen y-tunnus.

