Tulosta

Tyhjennä

YRITTÄJÄN TULOSELVITYS
[ ] Päivähoito
[ ] Toimeentulotuki

HENKILÖTIEDOT

YRITYKSEN PERUSTIEDOT

Yrittäjän suku- ja etunimet

Henkilötunnus

Yrittäjän puolison suku- ja etunimet

Henkilötunnus

Yrityksen nimi kaupparekisterin tai elinkeinoilmoituksen mukaan

Lisäselvityksiä erillisellä liitteellä
[ ] Ei

[ ] Kyllä

Yritysmuoto

Yrityksen toimiala

[ ] Yksit. liikkeen- /
ammatinharjoittaja
[ ] Avoin yhtiö

Kirjanpitäjän nimi ja puhelinnumero

[ ] Kommandiittiyhtiö
[ ] Osakeyhtiö
Yrityksen lähiosoite

Puhelin päivisin
Sähköposti

Yritystoimen alkamispäivä

LY-tunnus

Merkitty kaupparekisteriin, pvm

Yritystoiminta on

Puoliso työskentelee yrityksessä

Yrittäjän lisäksi yrityksessä työskentelevien henkilöiden lukumäärä

[ ] Päätoimista

[ ] Ei

[ ] Sivutoimista

[ ] Kyllä

Korkein alaisen palkka €/kk

YRITYKSEN OMISTUSSUHTEET

Osakkaiden tai yhtiömiesten nimet

Omistus%

MUUT YHTIÖT

Muiden yhtiöiden nimet, joissa yrittäjä on osallisena:

Muiden yhtiöiden nimet, joissa yrittäjän puoliso on
osallisena:

(jokaisesta yrityksestä annettava oma tuloselvitys)

(jokaisesta yrityksestä annettava oma tuloselvitys)

ALOITTAVA YRITYS

Yrittäjäraha, starttiraha: [ ] Ei

[ ] Kyllä

Asema yrityksessä

€/päivä

Ajalle:

Vuosi

€/vuosi

vuosi

€/vuosi

Vuosi

€/vuosi

Vuosi

€/vuosi

Hakija saa työvoiman maksamaa rahaa
Hakija saa muuta kautta maksettavaa rahaa
Ennakkoon arvioidut tulot oman ilmoituksen mukaan
Liitteeksi yrittäjärahasta tehty päätös
VEROTUS

Viimeksi vahvistetun verotuksen kokonaistulot
Oman ilmoituksen mukaiset kokonaistulot
Ennakkoverolipun mukaiset tulot kuluvalle vuodelle

Liitteeksi viimeksi vahvistetty verolippu ja –todistus sekä ennakkoverolippu kuluvalle vuodelle.
VAKUUTUS

YEL-vakuutus

[ ] Ei

Hakematta jättämisen syy

[ ] Kyllä

Vakuutukseen arvioitu työtulo €/vuosi
YEL-maksu €/vuosi

YRITYKSESTÄ SAATU TULO

Liitteeksi tuloslaskelma ja –tase viimeiseltä täydeltä tilikaudelta, erittely kiinteistä kuluista sekä
välitilinpäätös, mikäli se on käytettävissä.
Tulotiedot perustuvat vahvistettuun tilinpäätökseen

Ajalta
Hakija €/kk

Puoliso €/kk

Tilikauden alussa €

Tilikauden lopussa €

Palkkatulot, brutto
Luontaisetujen verotusarvot:
- Auto
- Ruoka
- Puhelin
- Asunto
Muut palkkiot

Vuokratulot, esim. vuorattu omaa asuntoa yritykselle
Korkotulot, esim. lainattu rahaa yritykselle
Osinkotulot
Muut tulot

Päivärahat ko. ajalta
Kilometrikorvaukset ko. ajalta
Yksityisnostot rahana ko. ajalta
Yksityisnostot tavarana ko. ajalta
Sijoitukset yritykseen; mistä sijoittanut

YRITTÄJÄN LAINAAMAT RAHAT
YRITYKSEEN JA
VELAT YRITYKSILLE

LAINAT yritykselle
VELAT yritykselle
Yrityksen käteiskassa
Yrityksen vapaa oma pääoma

PÄIVÄHOITOMAKSU

[ ] En halua antaa tässä lomakkeessa mainittuja tietoja ja pyydän, että lapsen päivähoitomaksu

YRITTÄJÄN ALLEKIRJOITUS

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun antamieni tietojen tarkistamiseen.
Päiväys

Allekirjoitus

KIRJANPITÄJÄN
ALLEKIRJOITUS

Päiväys

Allekirjoitus

kuluvalta toimikaudelta peritään ylimmän korvausluokan mukaan.

Yrittäjien tulojen selvittämistä varten tarvitaan oheinen yrittäjän tuloselvityskaavake
kirjanpitäjän täyttämänä sekä seuraavat liitteet:

Ammatinharjoittajat, toiminimet ja kommandiittiyhtiöt:
-

Tuloslaskelma ja tase viimeiseltä täydeltä tilikaudelta, kustannukset eriteltyinä

-

Välitilinpäätös, mikäli se on käytettävissä

-

Verolippu ja verotustodistus viimeksi vahvistetusta verotuksesta

-

Ennakkoverolippu kuluvalle vuodelle

Osakeyhtiöt:
-

Tuloslaskelma ja tase viimeiseltä täydeltä tilikaudelta, kustannukset eriteltyinä

-

Verolippu ja verotustodistus viimeksi vahvistetusta verotuksesta

-

Kirjanpitäjän antama selvitys maksetuista palkoista, päivärahoista, kilometrikorvauksista, osingoista tms.

Aloittavan yrityksen tulee lisäksi toimittaa:
-

Päätös yrittäjärahasta, starttirahasta

-

Kopio yrityksen perustamisasiakirjoista

-

Yrittäjän oma arvio bruttokuukausituloista

