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Yrittäjän tuloselvitys 

Henkilötiedot 

Yrittäjän nimi Yrittäjän henkilötunnus 

 

Puolison nimi Puolison henkilötunnus 

 

Yrityksen perustiedot 

Yrityksen virallinen nimi Yrityksen Y-tunnus 

 

Yrityksen toimiala Yritystoiminnan alkamispäivä 

 

Yritysmuoto 

yksityinen liikkeen tai ammatinharjoittaja  osakeyhtiö 

kommandiittiyhtiö  avoin yhtiö 

Yritystoiminta on:       päätoimista       sivutoimista 

Yrityksessä työskentelee             henkilöä  

Puoliso työskentelee yrityksessä: kyllä         ei 

Yrityksen omistussuhteet 

Osakkaiden tai yhtiömiesten nimet ja omistus-% Asema yrityksessä 

 

 

 

Mikäli yrittäjä on osallisena muissakin yrityksissä, tulee jokaisesta tehdä oma tuloselvitys. 

Aloittava yritys 

Saako yrittäjä starttirahaa tai muuta yritystukea? Jos niin mitä 

ei saa  ajalla  € / kk 

YEL-vakuutus 

Onko haettu YEL-vakuutusta? 

 kyllä, vakuutukseen merkitty työtulo   € / vuosi 

 ei, hakematta jättämisen syy 
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Yrityksestä saatu tulo 

Viimeksi vahvistetun verotuksen kokonaistulot v. 20       €/v 

Ennakkoveropäätöksen mukaiset tulot kuluvalle vuodelle 20      €/v 

Oma arvio yritystulosta kuluvana vuonna v. 20        €/v 

Edellisen vahvistetun tilinpäätöksen tulot v. 20        ajalta: 

    yrittäjä €/kk  puoliso €/kk 

Palkkatulo 

Luontaisedut 

(auto- tai asuntoetu, ei ruokaa tai puhelinta) 

Muut palkkiot , mikä? 

Vuokratulo 

Korkotulo 

Osinkotulo 

Muu tulo, mikä? 

Päivärahat 

Kilometrikorvaukset 

Yksityisnostot rahana 

Allekirjoitus 

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun antamieni tietojen tarkistamiseen 

Aika ja paikka Yrittäjän allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

Aika ja paikka Kirjanpitäjän allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

Kirjanpidon hoitaa Kirjanpitäjän puhelinnumero 

 

Hakemuksen palautus 

Sähköisesti: varhaiskasvatuksen WEB-palvelun kautta TAI suomi.fi-viestipalvelun kautta 

Paperisena: kaupungintalon ala-aulan asiakaspalvelupisteeseen (avoinna ma–pe klo 9–15) 

Lisätietoja 

puh. 044 797 7063 / 044 797 7010 

varhaiskasvatusmaksut@heinola.fi 
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Yrittäjän tulojen selvittämistä varten tarvitaan oheinen yrittäjän tuloselvityskaavake kirjanpitäjän 

täyttämänä sekä seuraavat liitteet: 

Yksityinen liikkeen tai ammatinharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö 

• Päätös starttirahasta / yritystuesta (jos yrittäjä saa) 

• Viimeisin vahvistettu verotuspäätös 

• Tuloslaskelma ja tase viimeiseltä täydeltä tilikaudelta, kustannukset eriteltyinä 

• Ennakkoverotodistus kuluvalle vuodelle 

• Välitilinpäätös (jos saatavilla) 

Osakeyhtiö 

• Kirjanpitäjän antama palkkalaskelma sekä selvitys osingoista 
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