
  Selvitys yrityksen tuloista 
 
 

HENKILÖTIEDOT Yrittäjän etu- ja sukunimi 
 

Henkilötunnus 

Yrittäjän puolison etu- ja sukunimi 
 

Henkilötunnus 

YRITYKSEN 
PERUSTIEDOT 

Yrityksen nimi kaupparekisterin tai elinkeinoilmoituksen mukaan 
 

Yrityksen toimiala 
 

Osoite 
 

Puhelin Kuuluuko yrittäjä muihin yhtiöihin (jokaisesta yrityksestä 
annettava erillinen selvitys)                kyllä           ei 

Yritystoimen alkamispäivä Merkitty 
kaupparekisteriin 

Y-tunnus 
 

Yritysmuoto                              yksityinen liikkeen- tai ammatinharjoittaja  
                                                    kommandiittiyhtiö 
                                                    avoin yhtiö 
                                                    osakeyhtiö 
                                                    muu, mikä  

Kirjanpitäjän nimi 
 

Puhelin 

YRITYKSEN 
OMISTUSSUHTEET 

Osakkeiden tai yhtiömiesten nimet Omistus % Asema 
yrityksessä  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Yritystoiminta on 
 

 päätoimista         
 sivutoimista 

Yrityksessä 
työskentelee 
        
                     henkilöä 

Puoliso työskentelee yrityksessä 
 
 kyllä                ei 

 

ALOITTAVA YRITYS 
 
Tositteet liitteeksi 

 
Perustamisilmoitus tehty, arvioitu verotettava tulo € _____________ ajalle ______________ 
 
Onko ennakkoverolippu haettu?     
 ei             kyllä                         arvioidut ansiotulot € _________________ 
 
Saako hakija työvoiman maksamaa yrittäjärahaa (starttirahaa) 
 

 ei             kyllä, ajalle ____________ - ____________ €/pv ________________ 
 
Saako hakija muuta kautta maksettavaa yrittäjärahaa? 
 
 ei          kyllä, ajalle ___________ - ____________ €/pv ________________ 

 
 

VEROTUSTIETOA 
 
Verotuspäätös liitteeksi 

Viimeksi ___________ vahvistetun verotuksen 
 
Ansiotulot €      ____________ 
 
Muut €               ____________ 
 
Pääomatulot €  ____________ 
 
Muut €               ____________ 
 

 



  Selvitys yrityksen tuloista 
 
 

YRITYKSESTÄ SAATU 
TULO 
 
Liitteeksi tuloslaskelma 
ja - tase viimeiseltä 
tilikaudelta, erittely 
kiinteistä kulusta sekä 
välitilinpäätös, mikäli se 
on käytettävissä 

Tulotiedot perustuvat vahvistettuun 
tilinpäätökseen 

Ajalta 

 Hakija €/kk Puoliso €/kk 

Palkkatulot, brutto 
 

  

Luontaisetujen verotusarvot:   

- Auto 
 

  

- Ruoka 
 

  

- Puhelin 
 

  

- Asunto 
 

  

Muut palkkiot 
 

  

 
 

  

Vuokratulot 
 

  

Korkotulot 
 

  

Osinkotulot 
 

  

Muut tulot 
 

  

Metsätulot pinta-ala 
 

  

Missä kunnassa/kunnissa    

Päivärahat ko. ajalta 
 

  

Kilometrikorvaukset ko. ajalta 
 

  

Yksityisnostot ko. ajalta 
 

  

Sijoitukset yritykseen 
 

  

 
 

  

YRITTÄJÄN 
LAINAAMAT RAHAT 
YRITYKSEEN JA 
VELAT YRITYKSELLE 

 Tilikauden alussa € Tilikauden lopussa € 

Lainat yritykselle 
 

  

Velat yritykselle 
 

  

Yrityksen käteiskassa 
 

  

Yrityksen vapaa oma pääoma 
 

  

 

YRITTÄJÄN 
ALLEKIRJOITUS 
Liitteitä ei palauteta 

Vakuutan tiedot oikeiksi ja suostun antamieni tietojen tarkistamiseen 
 
 
Päivämäärä /  Allekirjoitus 

KIRJANPITÄJÄN 
ALLEKIRJOITUS 

 
 
Päivämäärä / Allekirjoitus 

 

 



  Selvitys yrityksen tuloista 
 
 
 

 

OSAKEYHTIÖ 

- palkka, luontoisedut 

- osingot 

- palkkiot 

- suuret kulukorvaukset (esim. remonttikulut) 

 

YKSITYINEN ELINKEINONHARJOITTAJA 

➔ Ammatinharjoittaja (toimii omalla nimellä) 

- tuloslaskelma (yhdenkertainen kirjanpito) 

- tuotot ja kulut 

- tavaroiden ja palvelujen oma käyttö 

 

➔ Liikkeenharjoittaja (ainakin kaksi työntekijää) 

- tuloslaskelma ja tase 

- tuotot tai niihin vaikuttavat erät 

- kassasta ja pankkitililtä nostot – yksityiskäyttö 

- tavaroiden ja palvelujen oma käyttö 

- asuinhuoneiston vuokrat ja vastikkeet 

 

AVOIN YHTIÖ JA KOMMANDIITTIYHTIÖ 

- tuloslaskelma ja tase 

- osuus yhtiön verotettavasta tulosta 

- palkat ja palkkiot 

- luontoisedut: asunto-, auto-, puhelin- ja ateriaedut 

 

YKSITYISOTOT / YKSITYISNOSTOT 

- yrityksen tulos ja yksityisnostot 

 

METSÄTULOT 

- pinta-ala ilmoitettava 

- missä kunnassa/kunnissa 

 

 


