YRITTÄJÄN TULONSELVITYSLOMAKE
VARHAISKASVATUS
YRITTÄJÄ

Sukunimi:
Yrityksen nimi

Etunimet:
Osoite ja puhelinnumero:

kaupparekisterin tai elinkeinoilmoituksen mukaan

Yrityksen toimiala:

Aloitettu:

Yritysmuoto:

□
□
YRITYKSEN
OMISTUSSUHTEET

YRITYSTOIMINNAN
LAAJUUS

ALOITTAVA YRITYS

Yksityinen liikkeen- tai ammatinharjoittaja
Avoin yhtiö

□

□

□

Kommandiittiyhtiö

Osakeyhtiö

Muu yhtiö, mikä

Osakkeiden tai yhtiömiesten nimet

Asema yrityksessä

Yritystoiminta on

Puoliso työskentelee yrityksessä

□

päätoimista

□

□

sivutoimista

Kyllä

□

Omistus-%

Ei

Yrityksessä työskentelee

henkilöä.

Korkein alaisen palkka

Yrittäjäraha, starttiraha

□

□

Ei

€/kk /brutto
ajalle

Kyllä, € / pv

Hakija saa työvoiman maksamaa rahaa
Hakija saa muuta kautta maksettavaa rahaa
Ennakkoon arvioidut tulot oman ilmoituksen mukaan

vuosi

€ / vuosi

Liitteeksi yrittäjärahasta tehty päätös

TILINPÄÄTÖSTIEDOT

TULOSLASKELMA
Ajalta

-

20

Viimeisin virallinen
tilinpäätös (liite 1)

Asiakkaan osuus
(liite 2)

4.1. Bruttopalkat

€

€

4.2. Luontaisedut

€

€

4.3. Päivärahat (kohdasta Muut kiinteät kulut)

€

€

4.4. Osingonjako

€

€

4.5. Yksityisotot

€

€

kk

€

TASE

Bruttona yhteensä ajalta
Bruttona kuukautta kohden

€ / kk

Merkitkää käyttämäänne asiakirjaan numeroviittaus siihen kohtaan, josta olette yllä esittämänne kyseisen
tiedon ottaneet (esim. palkat 4.1., päivärahat 4.3. jne.)

VEROTUSTIETOA
VEROTUSTODISTUKSESTA

Palkkatulot, liikkeen- ja ammattitulot sekä tulot yhteensä kahdelta viimeiseltä vuodelta
v. 20

vahvistettu

v. 20

oma ilmoitus

- palkkatulot

€

€

- liikkeen- ja ammattitulot

€

€

- tulot yhteensä

€

€

Onko haettu ennakkoveroa

□

Kyllä

□

Ei

Ennakkoon arvioidut kokonaistulot kuluvana vuonna
VARHAISKASVATUS
MAKSUN
MÄÄRÄYTYMINEN
ALLEKIRJOITUS

□

Ilmoitan täten, etten katso aiheelliseksi antaa tässä lomakkeessa mainittuja tietoja ja pyydän,
että lapsen varhaiskasvatusmaksu kuluvalta toimintakaudelta peritään soveltaen
varhaiskasvatuksen ylimpää korvausluokkaa.
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen
Päiväys

Allekirjoitus

€

YRITTÄJÄN TULOSELVITYSLOMAKKEEN LIITTEET:


Osakeyhtiön osakkaalta palkkalaskelma, josta näkyy kertymä viimeisimmän 6-12 kk:n ajalta
sekä henkilöverotuksen viimeisin vahvistettu verotuspäätös.



Muilta yrittäjiltä tilinpäätöstiedot viimeiseltä tilikaudelta sekä henkilöverotuksen viimeisin
vahvistettu verotuspäätös.



Muut mahdolliset tuloselvitykset, esim. starttirahapäätös

MUUTA HUOMIOON OTETTAVAA
Mikäli pyydettäviä tietoja ei ole toimitettu annettuun päivämäärään mennessä,
varhaiskasvatusmaksu määräytyy korkeimman maksuluokan mukaan.
Väärien tietojen antaminen viranomaiselle on rangaistava teko.
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