
SULKAVAN KUNTA YRITTÄJÄN TULOSELVITYS

Varhaiskasvatus  

 Yrittäjän suku- ja etunimet  Henkilötunnus

Osoite Puhelin koti/työ

Sähköpostiosoite

  Yrittäjän puolison suku- ja etunimet  Henkilötunnus

Osoite Puhelin koti/työ

Sähköpostiosoite

YRITYKSEN  Yrityksen nimi kaupparekisterin tai elinkeinoilmoituksen mukaan

PERUS-          

TIEDOT

 Osoite   

  

 Puhelin  Kuuluuko yrittäjä tai puoliso yhtiöihin   ei 

(Jokaisesta yrityksestä annettava oma selvitys   kyllä

 Yritystoiminnan alkamispäivä  Merkitty kaupparekisteriin  LY-tunnus

 Yritysmuoto yksityinen liikkeen tai ammatinharjoittaja  kommandiittiyhtiö

osakeyhtiö  avoin yhtiö

 Yrityksen toimiala

 Kirjanpidon hoitaa:  Puhelin:

  Osakkaiden tai yhtiömiesten nimet  Asema yrityksessä  Omistus-%

YRITYKSEN 

OMISTUS-

SUHTEET JA 

YRITYSTOI-

MINNAN 

LAAJUUS

 Yritystoiminta on päätoimista                     Puoliso työskentelee yrityksessä   kyllä 

sivutoimista   ei 

 Liitteeksi: Kirjallinen todistus asiakkaan osuudesta

ALOITTAVA  Saako hakija työvoimaviranomaisen maksamaa yrittäjärahaa tai starttirahaa
 

YRITYS    ei  saa, ajalle_________________   ______€/pv

 Saako muuta kautta maksettavaa yrittäjärahaa

  ei  saa, ajalle_________________   ______€/pv

 Ennakkoon arvioidut tulot oman ilmoituksen mukaan vuodelle 200__               ___________________€

 Liitteeksi: Yrittäjärahasta/Starttirahasta tehty päätös

VEROTUS-  Viimeksi vahvistetun vuoden 20_____ verotuksen kokonaistulot:     €/vuosi

TIETOJA  Oman ilmoituksen mukaan vuoden 20_____ verotuksen kokonaistulot    €/vuosi

 Ennakkoverolipun mukaiset tulot kuluvalle vuodelle 20_____    €/vuosi

 Liitteeksi:  - Viimeksi vahvistettu verolippu ja verotodistus

 - Ennakkoverolippu kuluvalle vuodelle

HENKILÖ-    

TIEDOT

laatinut: uls



YRITYKSESTÄ  Tulotiedot perustuvat

SAATU TULO  vahvistettuun tilinpäätökseen ajalta: _________________  -  ___________________

 Liitteeksi:  - Tuloslaskelma ja tase viimeiseltä täydeltä tilikaudelta, erittely kiinteistä kuluista

 - Välitilinpäätös, mikäli se on käytettävissä

 Hakija €/kk  Puoliso €/kk

 Palkkatulot, brutto

 Luontaisedut (verotusarvo):  - auto

 - ruoka

 - puhelin

 - asunto

 Muut palkkiot, mitä

 Vuokratulot (esim. vuokrannut omaa asuntoa yritykselle)

 Korkotulot (esim. lainattu rahaa yritykselle)

 Osinkotulot

 Muuta, mitä

 Päivärahat ko. ajalta

 Yksityisnostot rahana ko. ajalta

 Yksityisnostot tavarana ko. ajalta

 Sijoitukset yritykseen (mistä sijoittanut?)

YRITTÄJÄN 

LAINAAMAT  Tilikauden alussa €  Tilikauden lopussa €

RAHAT YRI- 

TYKSEEN JA  LAINAT yritykselle

VELAT YRI- 

TYKSELLE  VELAT yritykselle

  Yrityksen käteiskassa

  Yrityksen vapaa oma pääoma

PÄIVÄHOITO-  En halua antaa tässä lomakkeessa mainittuja tietoja, joten suostun

MAKSU  maksamaan päivähoidon korkeinta maksua.

YRITTÄJÄN  Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun antamieni tietojen tarkistamiseen

ALLEKIRJOITUS  Päiväys: Allekirjoitus:

laatinut: uls



laatinut: uls


