
Iitin kunta    Yrittäjän tuloselvitys 
Sivistyspalvelut     
Varhaiskasvatus   Vastaanotettu: ____________________ 

Henkilötiedot Yrittäjän suku- ja etunimet 
 

Yrityksen 
perustiedot 

Yrityksen nimi kaupparekisterin tai elinkeinoilmoituksen mukaan 
 
Osoite 
 

Y-tunnus 

Yritystoiminnan alkamispäivä 
 

Puhelin 

Yritysmuoto              yksityinen liikkeen- tai ammatinharjoittaja                osakeyhtiö                                 

              kommandiittiyhtiö           avoin yhtiö              muu, mikä? 

 
Yrityksen nimi ja toimiala 
 
Kirjanpitäjän nimi ja puhelinnumero 
 

Yrityksen 
omistussuhteet 

Osakkaiden tai yhtiömiesten nimet 
 
 
 
 

Asema yrityksessä Omistus % 

Yritystoiminnan 
laajuus 

Yritystoiminta on              päätoimista                      sivutoimista     
                                             muu, mikä? 
Työskenteleekö puoliso yrityksessä            ei           kyllä 
 

Yrityksen viimeksi 
valmistunut 
tilinpäätös 

Tilikausi          /          /20        -            /          /20       
 
liikevaihto/myynti tilikautena  
myyntikate tilikautena  
yksityisnostot tilikautena rahana 
yksityisnostot tilikautena tavarana 
tilikauden voitto 
tilikauden poistot 
tilikauden välittömät verot 
 
Yrityksestä saatavat tulot oman ilmoituksen mukaan bruttona kuukaudessa: 
Yrittäjä                            €/kk.                              Puoliso                         €/kk. 
 

Varhaiskasvatuksen  
maksun 
määräytyminen 

           En toimita pyydettyjä tietoja. Varhaiskasvatuksen maksu määritellään                
           korkeimman maksuluokan mukaan 

Yrittäjän 
verotustiedot 

Viimeksi vahvistetun verotuksen tulot, vuosi _________:  
ansiotulot yht. _______________ €  
Pääoma-/osinkotulot yht. _____ €  
muut _______________ € 

Yrittäjän oma arvio 
tuloista 

Oma arvio liikkeen- tai ammatinharjoittajan kuukausituloista 
___________________________ €/kk 

Allekirjoitus Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen.  

Päiväys              /              20               

Allekirjoitus    

 



 

 

Liitteeksi:  Verotodistus, tase- ja tuloslaskelma. 

Palautus: Yrittäjän tuloselvitys tulee palauttaa Iitin kunnan varhaiskasvatustoimistoon viimeistään 
kahden (2) viikon kuluttua varhaiskasvatuksen alkamisesta: 

 Rautatienkatu 22, 
 47400 Kausala 

 tai sähköisesti:  

 salme.saari@iitti.fi 

 www.iitti.fi/varhaiskasvatus  

 

Lisätietoja: Salme Saari 
 varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö 
 salme.saari@iitti.fi 

040 550 0257 

 

mailto:salme.saari@iitti.fi
http://www.iitti.fi/varhaiskasvatus
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