
TO 4r  02.21 www.fpa.fi Sida 1 (2) 

Bilaga
Utkomststöd
Företagares inkomstutredning

i Om du eller din familj har en andel i flera företag ska du fylla i en egen blankett TO 4r för vart och ett av företagen. FPA har 
rätt att ur kreditupplysningsregistret få sådana uppgifter om den sökandes företagsverksamhet som är nödvändiga för att 
rätten till grundläggande utkomststöd ska kunna avgöras.
Med partner avses här make, maka, sambo eller registrerad partner.

TO 4r

1. Uppgifter om företagaren

2. Uppgifter om företaget

3. Nyetablerat företag

4. Ägarandelar i företaget

5. Anställda i företaget

Personbeteckning

Företagets namn

Startpengens belopp

Min egen ägarandel:

Arbetar din partner i företaget?
Har företaget andra anställda?

De övriga bolagsmännens/delägarnas namn och ägarandelar:
%

%

%

%

euro per dag under tiden

Företagets adress

Företagets bransch

FO-nummer

Företagsform:

Företagsverksamheten är

Efternamn och förnamn

Näringsidkare/firma

huvudsyssla

Annat. Vad?

Företagsverksamheten har avslutats eller håller på att avslutas

Öppet bolag

bisyssla

Kommanditbolag

säsongsbetonad

Aktiebolag

i Du kan lämna ytterligare upplysningar under punkt 9.

–

Nej
Nej

Ja.
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Webblankett (PDF)

Närmare information på www.fpa.fi/utkomststod Fyll i blanketten noggrant och kontrollera att alla 
nödvändiga bilagor finns med.
Om vi behöver ytterligare uppgifter kontaktar vi dig.
Posta blanketten och bilagorna på adressen 
Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Om du har frågor kan du ringa vår telefontjänst 
(www.fpa.fi/ring-fpa)

https://www.fpa.fi/utkomststod
https://www.fpa.fi/ring-fpa
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6. Inkomst från företaget

9. Övriga upplysningar

10. Underskrift

Ort och datum Underskrift
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och kommer att meddela om de ändras.

Uppskattad nettomånadsinkomst från företaget:

Ange i det följande inkomsterna från företaget för de föregående två månaderna.

Nettolöner

Kilometerersättningar

Privatuttag

Lån från företaget

Naturaförmåner (bostad, bil, måltider e.dyl.)

Dagtraktamenten

Övriga inkomster (vinstutdelning, dividend osv.)

Räkenskapsperiodens vinst/förlust:

Företagets bokföring sköts av:

euro per månad.

euro per månad.

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

euro

Övriga upplysningar på separat papper. Skriv ditt namn och din personbeteckning på pappret.

i

i

Om dina inkomster varierar och du ännu inte vet vilka de faktiska inkomsterna kommer att vara under ansökningsmånaden, 
ska inkomsten uppskattas utifrån de inkomster som fåtts eller kunnat fås av företagsverksamheten de föregående 
månaderna. FPA uppskattar din inkomst utifrån din anmälan och dina inkomster under de föregående månaderna. Som 
företagarens förvärvsinkomst beaktas företagarens eller dennes familjs personliga utgifter som företagaren har betalat med 
företagets medel. Inkomster som kan fås av företagsverksamheten är primära inkomstkällor i förhållande till utkomststödet.

Lämna in kopior av alla bilagor. Bilagor som redan tidigare har lämnats in till FPA behöver inte lämnas in på nytt.

för företagaren

för partnern

(månad) (månad)

7. Uppgifter om senaste bokslut

8. Bilagor

Företagets kontoutdrag för de tre senaste månaderna
Verifikat på inkomster som inte tagits ut från faktureringsföretaget
Betalningsberäkning från faktureringsföretaget över löner och andra inkomster
Bokföringen för de tre månader som föregår ansökningsmånaden om du ansöker om stöd för första gången
Kassaflödesanalys över kontanta medel eller någon annan utredning om beloppet och användningen av kontanta medel
Beslut om startpeng
Annat, vad?
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