
 

 

    

 

 
 

 

   

 

  

  

 

 

 
  

 

TAMPERE 
Varhaiskasvatus ja esiopetus 
Asiakaspalvelu/maksut YRITTÄJÄN TULOSELVITYSLOMAKE 
PL 487 (jokaisesta yritystoiminnasta tehtävä oma selvitys) 
33101 TAMPERE 

1. HENKILÖ-
TIEDOT 

Yrittäjän suku- ja etunimet Henkilötunnus 

2. YRITYKSEN 
PERUSTIEDOT 

Yrityksen nimi kaupparekisterin tai elinkeinoilmoituksen mukaan: 

Osoite: Puhelin: 

Yritystoiminnan alkamispäivä: Y-tunnus: 

3. YRITYS-
MUOTO 

yksityinen liikkeen tai ammatinharjoittaja osakeyhtiö 
kommandiittiyhtiö avoin yhtiö muu, mikä ? 

Yrityksen nimi ja toimiala 

Kirjanpitäjän nimi ja puhelinnumero 

4. YRITYKSEN 
OMISTUS-
SUHTEET 

Osakkaiden tai yhtiömiesten nimet Asema yrityksessä Omistus- % 

5. YRITYKSEN 
LAAJUUS 

Yritystoiminta on päätoimista sivutoimista muu, mikä 

Työskenteleekö puoliso yrityksessä ei kyllä, muut perheenjäsenet 

6. YRITYKSEN 
VIIMEKSI 
VALMISTUNUT 
TILINPÄÄTÖS 

Tilikausi / - / 

Liikevaihto/Vuosimyynti € 

Tilikauden voitto € + välittömät verot € 

Yksityisnostojen määrä  tilikautena € 

7. VEROTUS 
TIETOA 
(yrittäjän) 

Viimeksi vahvistetun verotuksen vuonna tulot: 

ansiotulot yht. € Pääoma/osinkotulot yht. € 

Muut. € Muut € 

8. ALOITTAVA 
YRITYS

Perustamisilmoitus tehty, jossa arvioitu verotettavaksi tuloksi € ajalle 

 Saako hakija työvoiman maksamaa yrittäjärahaa (starttiraha) 

ei saa saa, ajalle / päivässä 

Onko haettu ennakkoverolippu? 
ei on arvioidut tulot € 

€ 

9. VAKUUTUS Yrittäjän YEL/MYEL –vakuutukseen merkitty työtulo/vuosi € 

10.YRITTÄJÄN 
OMA ARVIO 
TULOISTA 

Oma arvio liikkeen -/ tai ammatinharjoittajan kuukausitulosta 
€/kk 

Allekirjoitus 
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen. 

Päiväys /   Allekirjoitus 

Täyttöohjeet ja pyydettävät liitteet kääntöpuolella 

2019 



 

  

 

Täyttöohjeet: 

Kohdat 1 – 5 ovat yrittäjän ja yrityksen perustamistietoja. 

Ammatinharjoittaja täyttää kohdat 1 – 5 sekä  6-7, 9 ja 10 
ja toimittaa yrityksen viimeksi valmistuneen tilinpäätöksen jäljennökset sekä viimeksi vahvistetun
verotuspäätöksestä jäljennöksen (pitää näkyä selvitysosa) sekä ennakkoverolipun kuluvalle vuodelle. 

Osakeyhtiön osakas täyttää kohtien 1 – 5 lisäksi kohdan 7 ja 10. 
Liitteeksi osakas toimittaa palkkalaskelman tai kirjanpitäjän ilmoituksen palkkatuloista luontaisetuineen ja 
osingosta. 

Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön osakkaat täyttävät kohdat 1 – 5 sekä 6, 7, 9 ja 10. 
Liitteeksi toimitettava tuloslaskelma ja tase sekä yrittäjän henkilökohtainen viimeksi vahvistettu 
verotuspäätös (pitää näkyä selvitysosa). Tarvittaessa myös kirjanpitäjän selvitys tuloista. 

Aloittava yrittäjä täyttää kohdat 1 – 5, 8, 9 ja 10. 
Liitteeksi jäljennös perustamisilmoituksesta, starttirahasta, YEL-vakuutuksesta, missä näkyy arvioitu 
työtulo  ja mahdollinen ennakkoverolippu kuluvalle vuodelle. 
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