
Yksityinen elinkeinon- tai ammatinharjoittaja:

ELINKEINONHARJOITTAJA JA YRITYS

ELINKEINONHARJOITTAJAN 
TULOSELVITYS 

Velkajärjestelyhakemuksen liite
SUKUNIMI, etunimet

Yrityksen nimi kaupparekisterin tai aloittamisilmoituksen mukaan

Yrityksen toimiala
Toiminnan aloittamispvm

Yritysmuoto
Yksityinen elinkeinon- tai ammatinharjoittaja Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Muu, mikä:

Y-tunnus

Osakkaiden tai yhtiömiesten nimet Asema yrityksessä Omistusprosentti
YRITYKSEN OMISTUSSUHTEET

YRITYSTOIMINNAN LAAJUUS

Yritystoiminta on päätoimista Yritystoiminta on sivutoimista Puoliso työskentelee yrityksessä Puoliso ei työskentele yrityksessä

Yrityksessä työskentelevien muiden  
perheenjäsenten määrä

Yrityksessä työskentelevien  
työntekijöiden määrä

Asianro

kpl kpl

Yrityksen liikevaihto / vuosimyynti
€

Korkein alaiselle maksettu palkka: 
€/kk

Yrityksen verotettava tulo kahdelta viimeiseltä vuodelta
Vuosi

TuloTulo

Vuosi

Yrityksestä maksettu palkka Hakija
 €/kk

Puoliso
 €/kk

Muut perheenjäsenet
 €/kk

Yksityisottojen määrä edellisenä vuonna

Tilikauden voitto

 €

 €
 
+välittömat verot  €

  
=  €

Osakeyhtiön vapaan oman pääoman määrä
 €

Elinkeinonharjoittajan oma arvio yrityksestä tai ammatinharjoittamisesta elinkeinonharjoittajan perheelle tulevasta kuukausitulosta kuluvana ja seuraavana vuonna: 
 €

Selvitys elinkeinotoiminnan taloudellisten vaikeuksien keskeisistä syistä liitteenä
Liitenumero

Lisätietoja

ELINKEINOTOIMINTAA HARJOITTAVAA VELALLISTA KOSKEVAT LISÄEDELLYTYKSET

Velallisen elinkeinotoimintaan liittyvät velat järjestellään

Kyseiseen elinkeinotoimintaan liittyviä velkoja on enemmän kuin vähän, mutta niitä ei ole erääntyneinä maksamatta ja hakija kykenee maksamaan elinkeinotoimintaan liittyvät velat toiminnasta saatavilla 
tuloilla sitä mukaa kun ne erääntyvät

Hakijalla ei ole elinkeinotoiminnasta aiheutuneita velkoja tai niitä on vähän

Elinkeinotoiminnan velat: Elinkeinotoiminnan varat:
 €  €

Velallinen, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön henkilökohtaisesti vastuunalaisena yhtiömiehenä:

Yhtiö on maksukykyinen eikä sitä uhkaa maksukyvyttömyys

Yhtiön osalta on vireillä yrityksen saneerauksesta annetussa laissa tarkoitettu menettely



ELINKEINOTOIMINNAN VARALLISUUS

Lisätietoja

A nro(t)

ELINKEINOTOIMINNAN VELAT 
Elinkeinotoiminnassa syntyneet velat

B nro(t) C nro(t)

AIKAISEMPI YRITYSSANEERAUSHAKEMUS

Hakija on hakenut aikaisemmin yrityssaneerausta

Hakemuksen käsitelleen käräjäoikeuden nimi

Asian ratkaisu

LIITTEET

Elinkeinotoiminnan aloittamista koskeva ilmoitus Yhtiön kaupparekisteriote Tilinpäätösasiakirjat Asiantuntijan selvitys elinkeinotoiminnasta
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