
YRITTÄJÄN TULOSELVITYSLOMAKE 
Maatalouden harjoittaja ei täytä kohtia 5,6 ja 7 

1.HENKILÖTIEDOT Yrittäjän suku- ja etunimet Henkilötunnus 

Yrittäjän puolison suku- ja etunimet Henkilötunnus 

2.YRITYKSEN 
PERUSTIEDOT

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

Osoite 

Puhelin Kuuluuko yrittäjä tai puoliso muihin yhtiöihin 
(jokaisesta yrityksestä annettava selvitys) 

           ei                         kyllä Yritystoiminnan 
alkamispäivä 

Merkitty kaupparekisteriin Y-tunnus

Yritysmuoto 
     yksityinen liikkeen tai 
ammatin harjoittaja 
     osakeyhtiö 

     kommandiittiyhtiö 

     avoin yhtiö 

Yrityksen toimiala 

Kirjanpidon hoitaa 

3.YRITYKSEN 
OMISTUSSUHTEET JA 
YRITYS- 
TOIMINNAN 
LAAJUUS

Osakkaiden ja yhtiömiesten nimet         omistus%     Asema yrityksessä 

Yritystoiminta on 
     päätoimista 
     sivutoimista 

Yrityksessä työskentelee 
 ____hlöä 
Korkein alaisen 
palkka €/kk___________ 

puoliso työskentelee yrityksessä 
     kyllä 
     ei 

4.ALOITTAVA YRITYS Saako hakija työvoiman maksamaa yrittäjärahaa, starttirahaa, LIITTÄKÄÄ MUKAAN PÄÄTÖS STARTTIRAHASTA 
     ei          Saa, ajalle___________________,____________€/pv 
Saako muuta kautta maksettavaa yrittäjärahaa, LIITTÄKÄÄ MUKAAN PÄÄTÖS YRITTÄJÄRAHASTA 
     ei          Saa, ajalle___________________,____________€/pv 
Yrittäjän YEL/MYEL-tulo vuodelle______,_______________€/v 

5.VEROTUSTIETOJA Viimeksi vahvistetun v.______verotuksen kokonaistulot___________€/v  
LIITTÄKÄÄ MUKAAN VIIMEKSI VAHVISTETTU VEROTUSPÄÄTÖS JA VEROTUSTODISTUS 

Oman ilmoituksen mukaan v._____kokonaistulot_________€/v 
LIITTÄKÄÄ MUKAAN JÄLJENNÖS VIIMEISIMMÄSTÄ YRITYKSEN VEROILMOITUKSESTA JA YRITTÄJÄN ESITÄYTETYSTÄ 
KORJATUSTA VEROILMOITUKSESTA LIITTEINEEN (VEROTUSPÄÄTÖS, ERITTELYOSA) 

Ennakkoverolipun mukaiset tulot kuluvalle vuodelle v.______,___________€/v 
LIITTÄKÄÄ MUKAAN ENNAKKOVEROLIPPU KULUVALLE VUODELLE 

6.YRITYKSESTÄ 
SAATAVAT
PALKKATULOT

Yrittäjän palkkatulot          _________________€/kk    Luontoisedut__________€/kk  
Puolison palkkatulot          _________________€/kk    Luontoisedut__________€/kk 
Perheenjäsenten palkkatulot ______________€/kk    Luontoisedut__________€/kk    

7.VIIMEKSI
VALMISTUNEEN 
TILINPÄÄTÖKSEN 
TIEDOT 

Tilikauden voitto____________€ + välittömät verot___________€ = ______________€ 
LIITTÄKÄÄ MUKAAN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT: TULOSLASKELMA JA TASE VIIMEISELTÄ TILIKAUDELTA 

Yksityisottojen määrä (€)tilikaudella 
_____________________________________________________________________________________ 

8.MAATILALTA 
SAATU TULO

Jaettava yritystulo, josta 
-pääomatuloa             hakija__________€ puoliso_________€ muu perheenjäsen__________€ 
-ansiotuloa                  hakija__________€ puoliso_________€ muu perheenjäsen__________€ 
Muut pääomatulot (puun myyntitulot, maa-aineksien arvo, myyntitulot ym.) 

    hakija__________€ puoliso_________€ muu perheenjäsen__________€ 
Muut ansiotulot (hankintatyön arvo, palkat, palkkiot ym.) 

    hakija__________€ puoliso_________€ muu perheenjäsen__________€ 
LIITTÄKÄÄ MUKAAN JÄLJENNÖS VIIMEISIMMÄSTÄ VEROILMOITUKSEN 2 LOMAKKEESTA, SEKÄ VIIMEKSI 
VAHVISTETTU VEROTUSPÄÄTÖS JA VEROTUSTODISTUS 

9.METSÄPINTA-ALAN
MÄÄRÄ ________________________ 

10.ALLEKIRJOITUS Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun niiden tarkistamiseen ja ilmoitan, jos tiedot muuttuvat. 
Paikka ja aika                                                Allekirjoitus ja nimenselvennys

Lisätietoja tarvittaessa lomakkeen toiselle puolelle. 
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