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Bilaga till ansökan om utkomststöd, företagare 22.12.2014

Ansökan anlänt Fylls i av tjänsteinnehavaren

1. Sökande
Personbeteckning

-
Efternamn Förnamn

Adress

Postnummer Postanstalt

Telefon E-post

2. Uppgifter om företaget
Företagets namn enligt handelsregistret eller FO-nummer

Företagets verksamhetsnamn

FO-nummer

Företagets huvudsakliga verksamhetsområde

Företagsform

enskild näringsidkare öppet bolag kommanditbolag aktiebolag

annan, t.ex. andelslag, specifikt vad?
Sökandens pensionsarrangemang

FöPL ArPL KaPL

LFöPL KoPL
Övriga bolagsmän eller delägare (namn, position, egendomsandel)

Företagsverksamhetens utsträckning Maka/make/sambo arbetar inom företaget

huvudsyssla ja, på heltid

bisyssla ja, på deltid

periodvis nej
Antalet anställda utöver sökanden Antal familjemedlemmar som arbetar inom företaget

Företagarens ägarandel (%) Makans/makens ägarandel (%) och FöPL-försäkring

% FöPL-försäkring ja nej
Sökandens beskattningsbara inkomst från aktiebolag (%)

Företagets bokförare, adress och telefon

3. Inkomster som sökanden och familjen får ur företaget
Uppskattning av företagets årliga omsättning Erhållna dividender

€ betalningsdag . . (dd.mm.åååå)
Räkenskapsperiodens startdatum Räkenskapsperiodens slutdatum
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Utbetalningar ur företaget under innevarande räkenskapsperiod
Sökanden, euro Familjemedlemmar, euro

Löner

Naturaförmåner (t.ex. bostad, bil, måltid)

Dagtraktamenten

Kilometerersättningar

Övriga inkomster (t.ex. hyra, ränta)

Lån som fåtts av företaget

Privatuttag

Tillgodohavanden från företaget

4. Innehav i andra företag
Ytterligare information för företag som ägs av sökanden och familjemedlemmar, företag och FO-nummer

5. Tilläggsinformation
Kort skriftlig redogörelse för företagets nuvarande situation, de orsaker som har lett till den och en verksamhetsplan med ändringsförslag.

6. Underskrift
Jag försäkrar att de uppgifter som jag uppgett är riktiga och jag förbinder mig att meddela om alla förändringar i uppgifterna som
uppkommer under den tid då beslutet om utkomststöd är i kraft. Utkomststöd som har beviljats utgående från vilseledande
uppgifter kan återkrävas och saken kan leda till rättsliga åtgärder (§ 20 i lagen om utkomststöd).

Datum Underskrift

7. Bilagor
Kryssa för de bilagor du bifogar till din ansökan. Observera att bilagan är företagsspecifik, dvs att du ska fylla i bilagan skilt för
varje företag. I listan finns dokument för olika företagsformer.

Den utredning om delägare i en näringssammanslutning som ska ges i skattedeklarationen för ett öppet bolag eller kommanditbolag
Anmälan om förändringar i verksamheten eller nedläggning av företag som lämnats in för behandling
Fastställt bokslut för föregående år, gärna skilt för varje konto
Kontospecifik resultaträkning och balansräkning för de senaste 3 månaderna, skilt för varje månad
Kontoutdrag över företagets och företagarens bankkonton för de senaste 3 månaderna
Intyg över privatuttag, löner och dividender för den avslutade och den pågående räkenskapsperioden. Av intyget bör framgå förutom
företagarens och familjemedlemmarnas löneinkomster även naturaförmåner och kostnadsersättningar
Företagets senaste skattedeklaration
Specifikation/löntagare av årsdeklarationen för det föregående året, gällande sökanden och familjemedlemmarna
Beslut om startpeng

Övriga utredningar:


