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Liite toimeentulotukihakmukseen, yrittäjät 22.12.2014 

  Hakemuksen saapumispäivä 

      
Virkailija täyttää 

 

1. Hakija 

Henkilötunnus 

            -         
 

Sukunimi 

      

Etunimet 

      

Lähiosoite 

      

Postinumero 

      

Postitoimipaikka 

      

Puhelinnumero 

      

Sähköpostiosoite 

      

 

2. Yrityksen tiedot 
Yrityksen nimi kaupparekisterin tai elinkeinotunnuksen mukaan 

      

Yrityksen toimintanimi 

      

Y-tunnus 

      

Yrityksen pääasiallinen toimiala 

      

Yritysmuoto 

 yksityinen/elinkeinonharjoittaja  avoin yhtiö  kommandiittiyhtiö   osakeyhtiö 

 muu, esimerkiksi osuuskunta, mikä?        
Hakijan eläkejärjestelmä 

 Yel   TyEl  LEL  

 Myel   Tael   

Muut yhtiömiehet tai osakkaat (nimi, asema, omistusosuus) 

      

Yritystoiminnan laajuus Avio-/avopuoliso työskentelee yrityksessä 

 päätoimista  kyllä, kokopäiväisesti 

 sivutoimista  kyllä, osa-aikaisesti  

 kausittaista  ei  

Yrityksen työntekijöiden määrä hakijan lisäksi 

      

Yrityksessä työskentelevien perheenjäsenten määrä 

      

Yrittäjän omistusosuus (%) 

      

Puolison omistusosuus (%) ja Yel-vakuutus 

 

      % Yel-vakuutus    kyllä   ei 

Osakeyhtiötulosta verotetaan hakijan tulona (%) 

      

Yrityksen kirjanpitäjä, osoite ja puhelin 

      

 

3. Hakijan ja perheenjäsenten yrityksestä saamat tulot 
Arvio yrityksen liikevaihdosta vuodessa 

      

Saadut osingot 

      €               maksupäivä    .  .      (pp.kk.vvvv) 

Tilikauden alkamispäivämäärä 

      

Tilikauden päättymispäivämäärä 
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Liite toimeentulotukihakmukseen, yrittäjät 22.12.2014 

 

Kuluvan tilikauden maksut yrityksestä ajalta       

 Hakija € Perheenjäsenet € 

Palkat             

Luontoisedut (esimerkiksi asunto, auto, ateria)             

Päivärahat             

Kilometrikorvaukset             

Muut tulot (esimerkiksi  vuokratulo, korkotulo)             

Yritykseltä otetut lainat             

Yksityisotot             

Saamiset yritykseltä             

 

4. Omistukset muissa yrityksissä 

Lisätiedot muista hakijan ja perheenjäsenen omistuksessa olevista yrityksistä, yritys ja Y-tunnus 

      

 

5. Lisätietoja 

Lyhyt kirjallinen selvitys yrityksen nykytilasta, siihen johtaneista syistä ja toimintasuunnitelma muutosehdotuksineen. 

      

 

6. Allekirjoitus 

Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan toimeentulotukipäätöksen voimassaoloaikana 

tiedoissa tapahtuneet muutokset. Virheellisten tietojen perusteella myönnetty toimeentulotuki voidaan periä takaisin ja se voi 
aiheuttaa myös oikeudellisia toimenpiteitä (laki toimeentulotuesta 20 §). 

 

Päiväys 

 
 

      

Allekirjoitus 
 

 

7. Liitteet 
Merkitse rasti liittämäsi asiakirjan viereen. Huomaathan, että liite on yrityskohtainen eli täytä liite jokaisesta yrityksestä erikseen. 
Luettelossa on asiakirjoja eri yritysmuodoista. 

 

 Avoimen- tai kommandiittiyhtiön veroilmoituksessa annettava yhtymäselvitys  

 Vireillä oleva mutos- ja lopettamisilmoitus 

 Edellisen vuoden vahvistettu tilinpäätös - tilikohtaisesti mikäli mahdollista 

 Tilikohtainen tuloslaskelma ja tase viimeiseltä 3 kuukaudelta kuukausittain eriteltyinä 

 Tiliotteet yrityksen ja yrittäjän pankkitileistä viimeiseltä 3 kuukaudelta 

 Todistus yksityisotoista, palkoista ja osingoista päättyneeltä ja kuluvalta tilikaudelta. Todistuksesta tulee selvitä yrittäjän ja hänen 

perheenjäsentensä palkkatulojen lisäksi luontaisedut ja kulukorvaukset.  

 Viimeisin yrityksen veroilmoitus 

 Verovuosi-ilmoituksen palkansaajakohtainen erittely edelliseltä vuodelta hakijan ja hänen perheenjäsentensä osalta. 

 Starttirahapäätös 

 

Muut selvitykset: 

       

       

       

 


