SELVITYS YRITYKSESTÄ SAATAVASTA TULOSTA
Liite päivähoidon/ kotona annettavan
palvelun tuloselvitykseen

Liite toimeentulotukihakemukseen

TÄYTTÖOHJEITA KÄÄNTÖPUOLEELA
Selvitys täytetään jokaisesta yrityksestä
erikseen. Maatilatalouden harjoittaja
ei täytä kohtia 3, 4 ja 5.

1
Yrittäjän sukunimi ja etunimet
Hakijan/
hakijoiden
henkilötiedot Puolison sukunimi ja etunimet

2
Yrityksen tai
maatilan
perustiedot

Syntymäaika

Syntymäaika

Yrityksen nimi kapparekisterin tai elinkeinoilmoituksen mukaan tai maatilan nimi ja päätilan rek.nro

Yrityksen toimiala

Yritysmuoto

Muu, mikä

Yksityinen
Avoin Yhtiö
Yrittäjän omistusosuus

Kommandiittiyhtiö
Osakeyhtiö
Puolison työskentely yrityksessä

Yritystoiminnan laajuus

3
Yrityksessä
saatu tulo

Päätoimista
Ansiotulot ajalta

Alkaen, pvm

Puolison omistusosuus tai panos

Kokopäiväinen
Osapäiväinen
Kirjanpidon hoitaa

Ei ollenkaan

Sivutoimista
Pääomatulot ajalta

Välitilinpäätös laadittu
suoritusperusteella
maksuperusteella
Viimeinen vahvistettu tilinpäätös
Välitilinpäätös
Ansiotuloa
Hakija
Puoliso
(ennakonpidätyksen alaista)

Muut perheenjäsenet

Palkat
Luontaisedut
Muut palkkiot

YHTEENSÄ
Pääomatuloja
(ei ennakonpidätyksen alaista)
Vuokrat
Korot
Osingot
Muut, mitkä

Pääomatuloihin kohdistuvat vähennykset

YHTEENSÄ
Vero ennakot
YKSITYISOTOT VOITTO-OSUUDESTA (Ay, Ky, Toiminimi, Ammatinharjoittaja)
Rahana, €
Yksityisotot / voitonjako
Sijoitukset yritykseen

YKSITYISOTOT NETTOINA

Tavarana, €

Yhteensä, €

4
Yrityksen
tulostietoja

Viimeinen vahvistettu verotus vuodelta

Tilinpäätös

Välitilinpäätös ajalta

€

€

€

Tilanne tilikauden alussa

Tilanne tilikauden lopussa

Muutos

Tilikausi
Yrityksen liikevaihto
Välittömät verot
Kirjanpidon tulos
Voitto
Tappio

5
Hakijan /
hakijoiden
sijoitukset
yritystoimintaan ja otot
yrityksestä

Saamiset yhtiöltä
Velat yhtiölle
Yrityksen käteiskassa
Yritystoiminnan minimikassa
YHTEENSÄ
VOITTO-OSUUDEN YLITTÄVÄT YRITYSOTOT
YHTEENSÄ

6
Maatilalta
saatu tulo

Tarkempi erittely lisäselvityksessä
Jaettava yritystulo, josta

Tilinpäätöstä ei ole
Hakija

Välitilinpäätöstä ei ole laadittu
Puoliso
Muut perheenjäsenet

- Pääomatuloa

- Ansiotuloa
Muut pääomatulot
(puun myynti-tulot, maa-aineksen myyntitulot ym.

7
Liitteet

Muut ansiotulot
(hankintatyön arvo, palkat, palkkiot ym.)
1 Todistus viimeksi toimitetusta verotuksesta
Henkilö / henkilöt

Yhtiö

2 Selvitys ennakonpidätyksestä
Henkilö / henkilöt

Yhtiö

3 Kirjapitäjän lausunto yhtiöstä

8
Lisätietoja

9
Allekirjoitus

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun niiden tarkistamiseen
Päiväys ja allekirjoitus

Lomakkeen täyttäjän allekirjoitus, mikäli hakija
Päiväys, nimi ja nimen selvennys

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEITA
KOHTA 3
Yrityksestä saatu tulo

KOHTA 4
Yrityksen tulotietoja

KOHTA 5
KOHTA 6
Hakijan / hakijoiden sijoitukset
Maatilalta saatu tulo
yritystoimintaan ja otot yrityksestä

Muut perheenjäsenet selvitetään
kohdassa Lisätietoja. Pääsääntöisesti tarkoitetaan alaikäisiä lapsia. Toimeentulotuessa on kuitenkin otettava
huomioon lapsen elatuksen turvaamisesta annetussa laissa olevat
säädökset. Ansiotulot merkitään
bruttomääräisinä (veronalainen tulo).
Yrityksestä yksityiskäyttöön otettu
raha ja tavara ovat osinkoihin verrattavaa tuloa. Tähän merkitään vain ne
yksityisotot, joihin yrityksen voitto
riittää.

Kohdassa 4 selvitetään yrityksen
tuloksen kehitystä. Kohdat Viimeinen
vahvistettu verotus vuodelta sekä
Tilinpäätös ajalta täytetään aina.
Välitilinpäätös-kohta täytetään, mikäli
hakija haluaa vedota muuttuneisiin
olosuhteisiin. Kirjanpidon tulos –
sarakkeeseen esitetään yrityksen
tuloslaskelman osoittama voitto tai
tappio

Kohta 5 kuvaa rahaliikennettä yrityksen ja hakijan / hakijoiden välillä.
Muutos yhteensä –sarakkeen tietoja
ei sellaisenaan voi käyttää hakijan /
hakijoiden
käytettävissä
olevien
tulojen arvioimiseen.

Lasten päivähoidon ja kotona annettavan päivähoidon maksua määriteltäessä käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lain 10 a §:n mukaista metsätuloa.

