
Sivunero

Yksityinen liikkeen-
tai ammatinharjoittaja

Muu,yritys-
muoto, mikä:

Tilinpäätösasiakirjat päättymistä edeltäneiden kolmen
vuoden ajalta ja kirjallinen selvitys toiminnan tuloksesta liitteenä

Y-tunnus

Selvitys
liitteenä

Avoin
yhtiö

Asiaa käsitelleen käräjäoikeuden nimi

Liitenumero

Lisätietoja

Komman-
diittiyhtiö

Osake-
yhtiö

YRITYS, JONKA HARJOITTAMASSA TOIMINNASSA VELKA ON SYNTYNYT (jos yrityksiä on useita, täytetään kunkin osalta erikseen)

SELVITYS PÄÄTTYNEESTÄ YRITYSTOIMINNASTA
JA VELKALUETTELON YHTEENVETO

Toiminnan päättyessä

Toiminnan päättymistapa

Liitenumero

Milloin ja miten yrityksen omaisuus on muutettu rahaksi

Selvitys elinkeinotoiminnan päättymisestä ja siihen johtaneista syistä liiteenä
Yrityksen omistussuhteet ja niiden olennaiset muutokset viimeisten kolmen toimintavuoden aikana

hakijalleYritystoiminta sivutoimista
Yritystoiminnan laajuus hakijan

puolisolle

€

Yritystoiminta päätoimista

Konkurssi
Toiminnan päättymisajankohta

Yrityksen työn-
tekijöiden määrä

hakijan
puolisolle

Liitenumero

Yksityisottojen määrä toiminnan päättymistä edeltä-
neiltä kolmelta vuodelta (kultakin vuodelta erikseen)

Muille perheenjäsenille

Viimeisten kolmen vuoden aikana enimmillään

Muu päättymis-
tapa, mikä:

Tämän yrityksen harjoittamassa
toiminnassa syntyneet velat A nro(t) sivu(t) B nro(t) sivu(t) C nro(t) sivu(t)

Hakijalle

Yrityksessä työskennelleiden
perheenjäsenten määrä

Yrityksen toimiala

Selvitys syistä, joiden vuoksi edellä tarkoitettuja asiakirjoja ei voida esittää

hakijalle

Mahdollisimman tarkka arvio määrästä, jolla velkoja on toiminnan
päätyttyä suoritettu ja ajanjakso, jona suoritukset on tehty, yhteensä € ajanjaksolta

Puolisolle

€ €

Yrityksen maksama palkkatulo viimei-
seltä toimintavuodelta yhteensä

Toiminnan aloittamisajankohta

€ €

Yrityksen nimi

€

Tämä ohje  voidaan sulkea klikkaamalla rastiruutua yläkulmassa. Ohje voidaan avata  uudelleen klikkaamalla ohjeikonia. HUOM! OHJEIKONI EI TULOSTU ASIAKIRJAAN, KUN TULOSTUSMÄÄRITYSTEN VALIKOSSA (Print) KOH DASSA   "Print Range" EI OLE RASTIA RUUDUSSA "Annotations".Siirry seuraavaan täyttökenttään mieluiten sarkainnäppäimellä (kenttien välillä voi liikkua myös siirtämällä kursoria hiirellä), edelliseen kenttään pääset painamalla vaihto- ja sarkainnäppäimiä. Rastin valintaruutuun saat painamalla Enter-näppäintä tai hiiren 1-painiketta. Rastin voi poistaa painamalla ruudun kohdalla hiiren painiketta. Monirivisessä kentässä rivinvaihto tehdään Enter-näppäimellä. Täyttökenttään kirjoitettu teksti/ merkitty rasti  (=kentän muutos) voidaan ennen seuraavaan täyttökenttään siirtymistä hyväksyä painamalla näppäimistön oikeassa laidassa numeronäppäinten vieressä olevaa Enter-näppäintä. Älä täytä kenttään enempää tekstiä kuin kentässä näkyy kerralla. Käytä lomakkeen omaa painiketta, kun lomake on valmis ja haluat tulostaa sen. Lomake voidaan tyhjentää "Tyhjennä lomake"  -painikkeen avulla.
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