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HALLITUKSEN ESITYS HE 205/2020 vp 
 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun 
lain muuttamisesta  
 

 
Suomen Taksiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä yritysten 
määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta. Lausunnossamme 
keskitymme taksialan kannalta olennaisiin kysymyksiin.  

 
Toiminimiyrittäjän palkkakustannusten huomioiminen tukea määriteltäessä 
 

Mikroyrityksillä ei ole yleensä taloudellisia puskureita, joita voitaisiin hyödyntää 
myynnin pudotessa. Taloudellisena puskurina toimii yrittäjä, joka minimoi 
yksityisnostot ja kasvattaa omaa työpanostaan entisestään. Esitetty malli, missä 
toiminimiyrittäjien palkkakustannukset huomioitaisiin oman ilmoituksen mukaan, on 
näkemyksemme mukaan epäoikeudenmukainen ja tulee johtamaan lukuisiin 
takaisinperintöihin, kun toiminimiyrittäjät jättävät veroilmoituksensa. Ei voi olla niin, 
että toiminimiyrittäjä jää vaille kustannustukea, kun haluaa pelastaa yrityksensä 
kassakriisiltä eikä maksa itselleen omasta työstään minkäänlaista korvausta.  
 
Esitämme, että toiminimiyrittäjien kuukausittaisena palkkakuluna huomioitaisiin 
viimeisen valmistuneen verotuksen mukainen kuukausiansio (viime vuoden tulos / 
12) tukikuukausittain. Ammatinharjoittajien osalta vuoden 2019 verotus on 
valmistunut. Tämä olisi selkeä malli, missä ilmoituksen oikeellisuus voitaisiin tarkistaa 
jo hakemusvaiheessa, eikä epärehellisille yrittäjille tulisi houkutusta liioitella 
yksityisnostojaan. Tällä kirjauksella vältyttäisiin myös tarpeelta tarkistaa jälkeenpäin 
yksityisnostojen määrä sekä takaisinperinnältä, mikäli määrät olisi ilmoitettu 
virheellisesti.  
 
Yritykset, jotka ovat toimineet niin lyhyen ajan, että edelliseltä vuodelta ei ole tietoja 
saatavissa, voitaisiin käyttää lähtökohtana yrittäjän kirjanpitäjän selvitystä. Pelkkä 
yrittäjän oma ilmoitus, ei voi olla tuen suuruuden määrittelijä.  
 
Esitämme lain 4 § 3 momenttia muutettavaksi muotoon: 
”yrityksen tukikuukaudelta maksetut yrityksen työntekijöiden palkkakustannukset 
tulorekisterin tietojen mukaan ja toiminimiyrittäjän palkkakulut viimeisimmän 
valmistuneen verotuksen mukaan (tukikuukauden palkkakulut)”.  
 
Taksiyrittäjistä noin 68 % on ammatinharjoittajia.  
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Taksiyritysten toimitilakulujen huomioiminen tuen määrittelyssä  
 

Taksiyrityksen toimipaikka on auto, mitä ilman liiketoiminnan harjoittaminen on 
mahdotonta. Ajoneuvokustannuksista suurin yksittäinen kuluerä on arvonalenema. 
Taksiauton arvo alenee ajan kuluessa, vaikka ajosuorite vähenee. Tyypillisessä 
taksiyrityksessä on vain yksi ajoneuvo, joten ajoneuvon kiinteiden kulujen 
sopeuttaminen myynnin laskiessa on mahdotonta. Mikäli taksiyrityksen kalusto on 
leasingkalustoa, sisältää leasingvuokra arvonaleneman. Yrittäjien tasapuolisen 
kohtelun vuoksi olisikin tärkeää, että myös ne taksiyritykset, jotka hankkivat kaluston 
taseeseensa, voisivat laskea arvonaleneman mukaan kustannuksiin tuen määrää 
laskettaessa.  
 
Esitämme arvonaleneman määräksi menojäämäpoistoa jyvitettynä tukikuukausille.  

 
Kustannustuen maksamisen alaraja 1.000 euroon  
 

Pienille taksiyrityksille pienikin tuki on merkityksellistä.  
 
Esitämme, että kustannustuen maksamisen alaraja lasketaan 1.000 euroon.  
 
 
Suomen Taksiliitto ry  


