Tilannetieto 2.7.2020

Ravitsemisyrityksille maksettu joukkomaksatuksena hyvityksiä toiminnan
rajoittamisesta 74 miljoonaa euroa
Ravitsemisalan toiminnan rajoittamisen hyvityksiä on maksettu joukkomaksatuksena 30.6. mennessä 73,9
miljoonaa euroa yhteensä 7 016 yritykselle.
Hyvitykset maksettiin kesäkuussa kahdessa erässä joukkomaksatuksen piiriin kuuluneille yrityksille.
Ensimmäinen erä maksettiin Verohallinnolta 5.6 saatujen tietojen ja myynnin arvioidusta alenemasta säädetyn
laskentakaavan perusteella. Loppuerä maksettiin Verohallinnolta 18.6. saatujen todellisten myyntitietojen
pohjalta. Loppusuoritus näkyy tileillä normaalien pankkipäivien mukaisesti viitteellä "MARA-hyvitys toiminnan
rajoitus www.keha-keskus.fi". Yrityksille lähetetään lisäksi kirjallinen päätös oikaisuvaatimusohjeineen.
Joukkomaksatuksen piiriin kuuluneiden osalta ovat ilman loppumaksatusta vielä ne yritykset, jotka eivät olleet
toimittaneet loppuerän suorittamiseen tarvittavaa huhtikuun alv-ilmoitusta määräaikaan 12.6. mennessä, sekä
yritykset, joille ulosottovirasto on määrännyt maksukiellon. Maksukiellon alaisille yrityksille ei maksettu
ennakkoa, vaan ulosmittauksesta vapaa tuki maksetaan yhdessä erässä. KEHA-keskus lähettää näille yrityksille
lisäselvityspyynnöt alv-ilmoituspuutteesta sekä päätökset loppumaksatuksesta heinäkuun puoliväliin
mennessä.
Lisäksi käsittelyssä ovat ne yritykset, joille maksettu ennakkoerä on ylittänyt todelliseen myynnin alenemaan
perustuvan hyvityksen määrän, eli ne ovat saaneet hyvitystä liikaa. KEHA-keskus lähettää yrityksille
palautuspyynnöt liikaa maksetusta tuesta heinäkuun aikana. Mikäli maksettu tuki jää alle 100 euroon, ei tukea
peritä takaisin. Takaisinperittävä määrä on 2,95 miljoonaa euroa, ja se kohdistuu reiluun tuhanteen yritykseen.

Hakemusten käsittelyn tilanne
Joukkomaksatuksen ulkopuolisia hakemuksia toiminnan rajoittamisen hyvittämiseen on saapunut 30.6.
mennessä 829 kpl ja niiden käsittely on alkanut. KEHA-keskuksen maksatusjohtaja Pauliina Smolanderin
mukaan tavoitteena on, että nyt sisällä olevat hakemukset saadaan käsiteltyä heinä-elokuun kuluessa.
Hakemuksia voi edelleen jättää 31.8.2020 saakka. Hakemukset pyritään käsittelemään ripeästi,
joukkomaksatuksen valmistuttua.
Uudelleentyöllistämisen tukihakemuksia on saapunut 30.6. mennessä 1408 kpl. Niiden käsittely on hyvässä
vauhdissa. Hakemuksia voi jättää aina 31.10.2020 saakka.
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Lisätietoa ravitsemisyritysten toiminnan rajoittamisen hyvityksestä ja uudelleentyöllistämisen tuesta KEHAkeskuksen verkkosivuilla
Uutinen 25.6.2020: Loppuerä joukkomaksatuksena suoritettavasta ravitsemisalan yrittäjien toiminnan
rajoittamishyvityksestä maksetaan 30.6. mennessä yhteensä 5000 yrittäjälle
Uutinen 16.6.2020: Ensimmäinen erä hyvityksiä maksettu ravitsemisyrityksille

