Tyhjennä lomake

Liite
Lastenhoidon tuet
Yrittäjän tuloselvitys
Lisätietoja: www.kela.fi/lapsiperheet
Voit arvioida laskurin avulla, kuinka paljon saat etuutta
(www.kela.fi/laskurit).

Y8

Täytä lomake huolellisesti ja varmista, että kaikki
tarvittavat liitteet ovat mukana.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.
Postita lomake ja liitteet osoitteeseen
Kela, PL 10, 00056 KELA.

Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme
(www.kela.fi/soita-kelaan).

L Jokaisesta yrityksestä on täytettävä oma Y 8 -lomake.

Jos olet osakeyhtiössä palkansaajaosakas, sinun ei tarvitse täyttää tätä tuloselvitystä. Ilmoita tulotiedot Kelan lomakkeella
WH 1 (Hakemus – Lasten kotihoidon tuki – Lasten yksityisen hoidon tuki).

1. Tuen hakijan tiedot
Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimi

2. Yrittäjän tiedot
Sukunimi ja etunimi

Henkilötunnus

3. Yrityksen tiedot
Yrityksen nimi kaupparekisterin tai elinkeinoilmoituksen mukaan

Y-tunnus

L Osoitetiedot Kela saa yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) www.ytj.fi.
Yritysmuoto
L Tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä löydät kohdasta 7. Liitteet.
Yksityinen liikkeen- tai ammatinharjoittaja

Avoin yhtiö

Osakeyhtiö

Kommandiittiyhtiö

Muu (esim. verotusyhtymä, maatalousyhtymä)
Yritystoiminnan aloittamisajankohta _____._____._________
Tilikauden alkamis- ja päättymispäivä _____._____._________–_____._____._________

4. Yrityksen omistusosuudet

L Merkitse yrityksen omistajat ja heidän omistusosuutensa.
Nimi
1.

Omistusosuus, %

2.
3.
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5. Viimeksi päättyneen tilikauden palkka- ja osinkotulot

L Katso yritysmuotokohtaiset liitteet kohdasta 7. Liitteet.
Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä.

Yrittäjän osinkotulot ________________ euroa/tilikausi

6. Aloittava yritys

L Liitä mukaan päätös starttirahasta, katso kohta 7. Liitteet.
Starttirahan määrä ________________ euroa päivässä ajalta _____._____._________–_____._____._________.
Yrittäjän YEL- ja/tai MYEL-tulo vuodessa ________________ euroa.
Oma arviosi yrityksestä tai ammatinharjoittamisesta
________________ euroa/kuukausi.
perheellesi tulevasta kuukausitulosta

7. Liitteet
Kohta 3. Yrityksen tiedot – Yritysmuoto
Yksityinen liikkeen- tai ammatinharjoittaja
yrittäjän oma verotuspäätös erittelyosineen tai
yrityksen veroilmoitus viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tai
tuloslaskelma viimeksi päättyneeltä tilikaudelta
Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö
elinkeinoyhtymän veroilmoitus tai tuloslaskelma viimeksi päättyneeltä tilikaudelta ja
elinkeinoyhtymän osakasselvitys tai yhtiösopimus
Osakeyhtiö
todistus viimeksi päättyneen tilikauden aikana maksetuista osingoista
Muu (esim. verotusyhtymä, maatalousyhtymä)
yhtymäselvitys ja
yhtymän veroilmoitus viimeksi päättyneeltä verotuskaudelta tai
yhtymän osakkaan oma verotuspäätös
Kohta 6. Aloittava yritys
Kopio starttirahapäätöksestä, jos YEL-vakuutusta ei ole.
Muu liite
Mikä?

8. Allekirjoitus
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos ne muuttuvat.
Päiväys
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Allekirjoitus
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Tulosta

Lomakkeen alkuun

