Elinkeinoelämän keskusliitto EK
TIEDOTTEEN LIITE

EK:N HÄTÄAPUPAKETIN 10 RATKAISUA YRITYSTEN KASSAKRIISIIN
Väliaikaiset toimet yritysten ja työpaikkojen pelastamiseksi

1. Finnveran valtuuksien nosto 10 miljardilla eurolla ja sen riskinjakokyvyn olennainen lisääminen
Finnveran takauksilla pankit, työeläkeyhtiöt ja muut yritysrahoittajat kykenevät jatkamaan yritysten rahoittamista
akuutissa kriisissä. Finnveraa tarvitaan ottamaan lisää yrityskohtaista riskiä sen koko tuotevalikoimalla.
•

Korona-kriisin eskaloituessa valtion on huolehdittava ennakolta sen erityisrahoittajan kyvystä rahoittaa
yrityskenttää. Finnveran uusia takausvaltuuksia on välittömästi nostettava 10 miljardilla eurolla.

•

Lisätään Finnveran riskinottokykyä siten, että se voi rahoittaa koronaan liittyvässä akuutissa rahoitustilanteessa 100 %:iin saakka yritystä, joka ei ole ollut vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa 31.12.2019.
Näin Finnvera kykenisi esimerkiksi takaamaan pankkien luottoja ja työeläkeyhtiöiden TyEL-lainoja
100 %:in saakka (nyt raja 80 %).

Vaikka valtion riskit kasvavatkin, puoltaa yhteiskunnan kokonaisetu toimia yritysten pelastamiseksi ja pitkäaikaisen
laman välttämiseksi.

2. Kolmen kuukauden ajalta erääntyville veroille 12 kk lisää maksuaikaa
Kolmen kuukauden ajalta erääntyville veroille (arvonlisävero, ennakonpidätykset, työnantajasuoritukset ja valmisteverot) 12 kk maksuaikaa automaattisesti viranomaisaloitteisesti. Voimaan mahdollisimman pian, viimeistään
1.4.2020.

3. Finnveran 2 miljardin pääomalainoista tukea työnantajayritysten kassakriisiin
Päätetään valtuuksista 2 miljardin euron pääoma-/hybridilainaohjelman toteuttamiseen ja suunnitellaan pikaisesti ko. instrumentin ehdot.
•
•
•
•
•
•
•

Instrumenttina pääoma-, hybridi- tai muu vastaava laina, joka voidaan antaa kokonaan tai osittain anteeksi, mikäli yrityksen taloudellinen tilanne ei mahdollista takaisinmaksua
Valtion taseesta ja riskillä, ohjelman toteuttajana Finnvera
Kohteena työllistävät yritykset, joiden toimintaan korona heijastunut
Myöntöaika 30.9.2020 saakka
Etuoikeus vierasta pääomaa heikompi, voidaan laskea mukaan yritykseen omaan pääomaan ja vahvistaa
yrityksen luottokelpoisuutta, muttei tuota omistuksellisia oikeuksia
Korko EU:n valtiontukisäännösten mahdollistama minimitaso (koronatilanteen aiheuttaman muutosten
jälkeen).
Maksimiriski valtiolle 2 miljardia euroa, mutta osa lainoista maksetaan takaisin.
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4. Tilapäinen kriisipalkkatuki ehkäisemään irtisanomisia ja lomautuksia
Tuetaan koronaepidemian takia vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden yksityisen sektorin työnantajien
työllisyyden säilymisedellytyksiä.
•

•
•
•

TE-hallinto maksaa hakemuksen perusteella palkkatukea työnantajille, jotka
o sitoutuvat vähentämään tai välttämään lomautuksia ja/tai irtisanomisia kriisipalkkatuen saamisen
edellytyksenä
o toimivat toimialoilla, joilla koronaepidemia on aiheuttanut kysynnän dramaattisen laskun; erityishuomio matkailu- ja ravintola-alaan
o ovat arvioineet em. työntekijämäärän lomautus- tai vähentämistarpeeksi vähintään 25 prosenttia
työntekijämäärästä henkilötyövuosina laskettuna
Tuen taso 70 % niiden henkilöiden koronakriisiä edeltävien 3 kuukauden bruttopalkasta, jotka välttävät
lomautuksen ja/tai irtisanomisen tuen ansiosta.
Harkinnanvarainen tuki (ei siis muutoksenhakuoikeutta).
TE-hallinto ratkaisee tuen saamisen 2 päivässä.

5. Lomautusajan päivärahan tilapäinen siirto valtiolle
Lomautuksen ajalta maksettavan työttömyyspäivärahan omavastuuta on ehdotettu poistettavaksi 6 kuukauden
ajaksi. Muutetaan ajanjakson rahoitusvastuuta siten, että nykyiseltä omavastuuajalta maksettavat päivärahat siirretään rahoitettavaksi valtion varoista.

6. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun tilapäinen
siirto valtiolle
•
•

Muutetaan työttömyysturvan rahoituslakia siten, että valtio rahoittaa oman osuutensa lisäksi tilapäisesti
myös yksityisen sektorin työnantajan maksuosuuden kokonaan.
Muutetaan sairausvakuutuslakia siten, että valtio rahoittaa tilapäisesti myös yksityisen sektorin työnantajan maksuosuuden kokonaan.

Molemmat uudistukset toteutetaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 1.6.2020 ja se on voimassa
31.12.2020 saakka.

7. EU:n koronarahoituksen tehokas hyödyntäminen kansallisesti
EU:n uudet koronarahoitusinstrumentit ovat tulossa käyttöön mm. rakennerahastoista, Euroopan investointirahastosta ja muualta. Tarvitaan keskitettyä johtamista ja tehokasta tiedonkulkua, jotta suomalaiset yritykset pääsevät hyödyntämään rahoituslähteitä täysimääräisesti.
Luonteva johtovastuu olisi työ- ja elinkeinoministeriöllä, minkä rinnalla elinkeinoelämän järjestöt voivat toimia
tietokanavina omille jäsenilleen.
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8. Verojen viivästyskorko väliaikaisesti 0 %
16.3.2020 alkaen viivästyskorko 0 % erääntyneille veroille automaattisesti viranomaisaloitteisesti 31.12.2020
saakka. Yrityksille ei velvollisuutta tehdä hakemusta viivästyskoron alentamisesta. Ei myöskään viranomaisharkintaa, sillä muutoin verohallinnon resurssit kohdentuvat väärään paikkaan.

9. ALV-palautusten käsittely nopeutetusti
ALV-palautusten käsittelyyn välittömästi lisää verohallinnon resursseja, jotta ne saadaan nopeasti maksuun ja parantamaan yritysten kassavirtaa

10. Muita toimenpiteitä
•
•

•
•

Veroilmoitusten myöhästymismaksujen poistaminen oma-aloitteisten verojen osalta 1.3.-30.7.2020, mikä
auttaa huomioimaan yritysten hallintohenkilöstön vajeet sairauspoissaoloista johtuen.
Muutetaan yhteisölainsäädäntöä siten, että se tunnistaisi koronakriisin kaltaiset poikkeusolot ja helpottaisi yhtiökokousten ja yhteisöjen kokousten järjestämistä poikkeusoloissa mahdollistaen näin myös osingonmaksun.
Laitetaan jäihin kaikki lainsäädännön muutoshankkeet, joista aiheutuu yrityksille kustannuksia tai hallinnollista taakkaa.
Konkurssilainsäädäntöä muutetaan kriisin keston ajaksi niin, että verojen tai julkisten maksujen maksamattomuuden perusteella yritystä ei voida hakea konkurssiin siltä osin kuin maksukyvyttömyys tai erääntyneen velan laiminlyönti on aiheutunut koronakriisistä.

