Myyntivoittolaskelma
Yrittäjän työttömyyskassaa tai Kelaa varten
Ohje:
Yritystoimintansa lopettava tai yrityksessä työskentelynsä päättävä yrittäjä selvittää tällä
lomakkeella yrityksen taloudellisen tilanteen.
Jos omistat useita yrityksiä, täytä erillinen lomake jokaista yritystä kohden.
Toimita lomake ensimmäisen työttömyysetuushakemuksesi mukana omaan
työttömyyskassaasi tai Kelaan.





1 HAKIJAN TIEDOT
Henkilötunnus
Etunimi ja sukunimi

2 YRITYKSEN NIMI
Yrityksen nimi

3 YRITYSMUOTO
Ohje:



Ilmoita omistusosuudet yritystoiminnan lopettamishetken tilanteen mukaisesti (välittömästi
ennen kuin yritystoiminta on lopetettu/myyty).
Perheellä tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa sekä vanhempiasi tai lapsiasi, jotka asuvat
kanssasi samassa taloudessa.
Toiminimi
Olen toiminimen haltija
En ole toiminimen haltija
Osakeyhtiö
Omistusosuuteni yrityksestä ______________ (%)
Minun ja perheeni omistusosuus yrityksestä yhteensä ______________ (%)
Kommandiittiyhtiö
Olen vastuunalainen yhtiömies
En ole vastuunalainen yhtiömies
Kommandiittiyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten lukumäärä ______________ (henkilöä)
Avoin yhtiö
Olen yhtiömies
En ole yhtiömies
Avoimen yhtiön yhtiömiesten lukumäärä ______________ (henkilöä)
Muu yritysmuoto, mikä: ________________________________________________________
Omistusosuuteni yrityksestä ______________ (%)
Minun ja perheeni omistusosuus yrityksestä yhteensä ______________ (%)
Määräysvaltani yrityksessä poikkeaa omistuksesta seuraavasti:
Määräysvaltani yrityksessä ei poikkea omistuksesta

Lomaketta ei tarvitse täyttää pidemmälle, jos:
et omista / etkä ole omistanut osakkeita osakeyhtiöstä
et ole / etkä ole ollut kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies

et ole / etkä ole ollut avoimen yhtiön yhtiömies
Myyntivoittoselvitys tulee kuitenkin tehdä, jos määräysvaltasi yrityksessä vastaa
yrittäjäasemaa.
Vaikka myyntivoittoselvitystä ei tarvitse tehdä, vahvista annetut tiedot oikeiksi
allekirjoittamalla lomake (sivu 4).
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4 YRITYSTOIMINNAN KESTO Täytä vaihtoehtoisesti vain joko kohta 4A tai 4B
Yrittäjyys on alkanut, päivämäärä

4A Yritystoiminta on lopetettu, päivämäärä:
Ohje:
Yritystoiminta on lopetettu, mikäli eläkevakuutus on lakkautettu ja yritys on poistettu
verottajan rekistereistä. Elinkeinonharjoittajan osalta edellytetään tuotannollisen ja
taloudellisen toiminnan päättymistä, ei edellytetä verottajan rekistereistä poistamista.
Yritystoiminnan lopettamisen syynä on ollut
Yrityksen myynti
Yrityksen konkurssi
Selvitystila tai yhtiön purkaminen


Tuotannollisen ja taloudellisen toiminnan päättyminen
Muu syy, mikä:
4B Työskentely yrityksessä on päättynyt, päivämäärä:
Ohje:
Täytä tämä kohta vain, jos et ole lopettanut yritystoimintaasi, vaan ainoastaan työllistymisesi
yrityksessä on päättynyt alla mainitusta syystä.

Palkansaajaan rinnastettavalla yrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka on pysyvässä
toimeksiantosuhteessa yhteen tai useampaan toimeksiantajaan, ja jolla ei ole kiinteää ostotai myyntipaikkaa toimintansa harjoittamista varten.
Yrityksessä työskentelyn päättymisen syynä on ollut
Työkyvyttömyys (olen saanut enimmäisajan Kelan sairauspäivärahaa)


Yritystoiminnan kausiluontoisuudesta johtuva toimintakauden päättyminen
Toimeksiantosuhteen päättyminen (olen palkansaajaan rinnastettava yrittäjä)
Tuotantosuunnan lopettaminen tai lomautus
<

Lomaketta ei tarvitse täyttää pidemmälle, jos:
omistusosuutesi yrityksestä on ollut 0 %
yritystoiminta on loppunut konkurssin vuoksi

yritystoiminta on kestänyt enintään 18 kuukautta

työskentely yrityksessä on päättynyt
Tässä annetut tiedot on kuitenkin vahvistettava oikeiksi allekirjoituksella, jota varten on
kohta lomakkeen lopussa (sivu 4).



5 TASETARKASTELU Katso tarvittaessa esimerkit lomakkeen lopussa: Esim. 1 ja 2
Ohje:




Selvitä yritystoiminnan taloudellinen tilanne ennen lopettamista viimeisen täyden tilikauden
taseen perusteella. Jos tilikausi on kalenterivuosi ja yritystoiminta loppuu esimerkiksi
toukokuun alussa, käytä edellisen vuoden 31.12. tilanteen mukaista tasetta.
Jos taseen loppusumman ja velkojen erotus on enintään 20 000 €, katsotaan yritystoiminta
niin vähäiseksi, ettei yrityksen lopettamiseen liittyvää myyntivoittoa oteta huomioon eikä
sinun tarvitse tehdä tämän tarkempaa laskelmaa.

Liite:


Liitä myyntivoittolaskelmaan kopio viimeisen täyden tilikauden taseesta, jonka perusteella
tasetarkastelu tehdään. Omaisuusluettelo tulee liittää hakemukseen, jos tasetta ei ole.

Viimeisen täyden tilikauden taseen loppusumma tai omaisuusluettelon mukainen omaisuuden arvo (euroa)

+
Yritystoiminnan velat viimeisen täyden tilikauden lopussa (euroa)

Erotus (euroa)

=
Lomaketta ei tarvitse täyttää pidemmälle, jos:

edellä olevan tasetarkastelun loppusumma (erotus) on enintään 20 000 euroa
Tässä annetut tiedot on kuitenkin vahvistettava oikeiksi allekirjoituksella, jota varten on
kohta lomakkeen lopussa (sivu 4).

<
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6 MYYNTIVOITON MÄÄRITTELY
Ohje:
Myyntivoiton määrittelyllä selvitetään yrityksen taloudellinen tilanne lopettamishetkellä.
Huomaathan, että voit vähentää myyntivoitosta yritystoimintaan kohdistuneet velat (kohta 6D).
Täytä lomakkeen kohdat 6A-6D, jos tasetarkastelun erotus kohdassa 5 on suurempi kuin
20 000 €, vaikka yritysomaisuutta ei olisi myyty.





6A Katso tarvittaessa esimerkki lomakkeen lopussa: Esim. 3
Ohje:
Ilmoita tässä kohdassa myydystä yrityksestä, omistetuista osakkeista tai osuuksista saatu
myyntihinta.
Hankintamenona vähennetään automaattisesti 50 % myyntihinnasta. Menona saa kuitenkin
käyttää kirjanpidossa poistamatta olevaa osaa todellisesta hankintamenosta lisättynä voiton
hankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla (myyntikulut), mikäli näiden yhteismäärä ylittää
50 % myyntihinnasta.
Vastikkeetta saadun omaisuuden hankintamenoksi katsotaan myös 50 % myyntihinnasta tai
toimitetussa perintö- tai lahjaverotuksessa käytetty verotusarvo lisättynä myyntikuluilla, jos
se ylittää 50 % myyntihinnasta.






Oma ilmoitus (e)

Kassan/Kelan päätös (e)

+ Koko yrityksen tai myytyjen osakkeiden tai
osuuksien myyntihinta

-

Hankintameno
Erotus 6A

6B Katso tarvittaessa esimerkki lomakkeen lopussa: Esim. 4 ja 5

Ohje:
Ilmoita tässä kohdassa yrityksen käyttö- ja vaihto-omaisuudesta ja muusta pitkäaikaisesta
sijoituksesta saatu myyntihinta.
Mukaan on laskettava yrityksen lopettamista edeltäneiden kuuden kuukauden aikana
myydystä käyttöomaisuudesta tai muusta pitkäaikaisesta sijoituksesta saatu myyntihinta.
Ilmoita tässä myös yrityksen mahdollinen ns. goodwill eli liikearvo, jolla tarkoitetaan sitä
aineetonta arvoa, joka on saatu myynnin yhteydessä. Hankintameno määräytyy samoin kuin
kohdassa 6A.





Oma ilmoitus (e)

Kassan/Kelan päätös (e)

+ Käyttö- ja vaihto-omaisuuden myyntihinta
-

Hankintameno
Erotus 6B

<<

<

6C Katso tarvittaessa esimerkki lomakkeen lopussa: Esim. 6 ja 7

Ohje:
Ilmoita tässä kohdassa omaan käyttöön jätetyn ja myymättä jääneen omaisuuden käypä
arvo. Vähennä hankintameno samojen periaatteiden mukaisesti kuin kohdassa A. Yritysomaisuudeksi katsotaan vaihto-omaisuus, käyttöomaisuus sekä muut pitkäaikaiset
sijoitukset.
Liitä myyntivoittolaskelmaan luotettava selvitys yritysomaisuuden käyvästä arvosta, esim.

Autoliikkeen ostotarjous selvitykseksi auton käyvästä arvosta.

Tilintarkastajien tai kirjanpitäjän perusteltu arvio tai luotettava ostotarjous selvitykseksi
koneiden, laitteiden, tavaravarastojen ym. käyttö- ja vaihto-omaisuuserien käyvästä arvosta.


Oma ilmoitus (e)

+ Omaan käyttöön otetun tai myymättä
jääneen yritysomaisuuden käypä arvo

-

Hankintameno
Erotus 6C
MYYNTIVOITTO 6A + 6B + 6C yhteensä
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Kassan/Kelan päätös (e)

6D Katso tarvittaessa esimerkki lomakkeen lopussa: Esim. 8

Ohje:
Ilmoita tässä kohdassa yrityksen lopettamishetken velat ja niiden erääntyneet,
maksamattomat korot.
Huomaathan, että vain yritystoiminnan velat ja niiden erääntyneet, maksamattomat korot
otetaan huomioon vähennyksenä, ei siis henkilökohtaisia velkojasi (esim. asuntolaina tai
yrityksen myynnistä aiheutuneet verot).




Liite:
Liitä myyntivoittolaskelmaan kopio mahdollisista kauppakirjoista sekä yrityksen lopettamisajankohdan tase.
Oma ilmoitus (e)
Kassan/Kelan päätös (e)



-

Velat ja korot
JAKSOTETTAVA MYYNTIVOITTO

7 PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.
Päiväys
Allekirjoitus

KIRJANPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT
Ohje:
Ilmoita tässä kirjanpitäjän yhteystiedot, jos annat luvan siihen, että työttömyyskassa tai Kela
saa esittää tarkentavia kysymyksiä suoraan kirjanpitäjälle. Täsmentävien tietojen
selvittäminen suoraan kirjanpitäjältä nopeuttaa usein hakemuksen käsittelyä.
Tilitoimisto ja/tai kirjanpitäjä
Puhelinnumero


Sähköpostiosoite

Faksinumero

ESIMERKIT
Esim. 1
Taseen loppusumma on 22 000 euroa. Vieras pääoma (lyhyt- ja pitkäaikainen
yhteensä) on 3 000 euroa. 22 000 - 3 000 = 19 000 eli alle
20 000 euroa. Lomaketta ei tarvitse täyttää pidemmälle. Liitä mukaan tase tai
omaisuusluettelo, josta luvut käyvät ilmi.
Vaikka tarkempaa myyntivoittoselvitystä ei tarvitse tehdä, on annetut tiedot
vahvistettava oikeiksi allekirjoittamalla lomake.
Esim. 2
Taseen loppusumma on 28 000 euroa. Taseen vieras pääoma on yhteensä 5 000
euroa. 28 000 - 5 000 = 23 000 eli yli 20 000 euroa.
Selvitä myyntivoitto kohdassa 6.
Esim. 3
Henkilö A on ostanut yrityksensä osakkeet hintaan 8 000 euroa ja lopetettuaan
yritystoimintansa myy osakkeet hintaan 15 000 euroa.
Osakkeiden mahdolliset myyntikulut ovat 1 000 euroa. Hankintamenona voidaan
vähentää suurempi seuraavista:
- 50 % myyntihinnasta ( 50 % 15 000 eurosta) on 7 500 euroa tai
- kirjanpidon mukainen hankintahinta lisättynä mahdollisilla myyntikuluilla (8 000 +
1 000) on 9 000 euroa.
Myyntivoitoksi jää 15 000 euroa - 9 000 euroa = 6 000 euroa.
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Esim. 4
Käyttöomaisuuteen kuuluva kone myydään hintaan 16 000 euroa. Koneen arvo
kirjanpidossa lopettamishetkellä on 18 000 euroa.
Mahdolliset myyntikulut ovat 1 000 euroa. Hankintamenona voidaan vähentää
suurempi seuraavista:
- 50 % myyntihinnasta (50 % 16 000 eurosta) on 8 000 euroa tai
- kirjanpitoarvo lisättynä mahdollisilla myyntikuluilla (18 000 + 1 000) on 19 000
euroa.
Myyntivoittoa ei synny (16 000 euroa - 19 000 euroa).
Esim. 5
Käyttö- ja vaihto-omaisuus myydään hintaan 25 000 euroa. Arvo kirjanpidossa on
lopettamishetkellä 11 000 euroa. Mahdolliset
myyntikulut ovat 500 euroa. Hankintamenona voidaan vähentää suurempi
seuraavista:
- 50 % myyntihinnasta (50 % 25 000 eurosta) on 12 500 euroa tai
- kirjanpitoarvo lisättynä mahdollisilla myyntikuluilla (11 000 + 500) on 11 500
euroa.
Myyntivoitoksi jää 25 000 euroa - 12 500 euroa = 12 500 euroa.
Esim. 6
Yrityksen omistuksessa ollut auto on jätetty omaan käyttöön. Auton arvo
kirjanpidossa on 12 000 euroa. Autoliikkeen hinta-arvio autosta
(käypä arvo) on 18 000 euroa. Hankintamenona voidaan vähentää suurempi
seuraavista:
- 50 % käyvästä arvosta (50 % 18 000) on 9 000 euroa
- kirjanpitoarvo lisättynä mahdollisilla myyntikuluilla on 12 000 euroa
Myyntivoitoksi jää 18 000 euroa - 12 000 euroa = 6 000 euroa.
Esim. 7
Kaupan lopettamistilanteessa myymättä ovat jääneet yli 10 vuotta vanha
kassakone ja tietokone sekä kaupan kalusteet. Kirjanpitäjän
selvityksen mukaan koneet ja kalusto ovat arvottomia eikä niitä voida myydä.
Myymättä jääneen omaisuuden arvo on 0 euroa, joten myyntivoittoa ei synny.
Esim. 8
Myyntivoiton määrä on 20 000 euroa ja velkoja on 16 000 euroa. Jaksotettavan
myyntivoiton määrä on tällöin
20 000 euroa - 16 000 euroa = 4 000 euroa. Jos päivärahan perusteena oleva
työtulo (= enintään eläkevakuutuksen perusteena oleva
työtulo) on 24 000 euroa/vuosi (= 2 000 euroa/kk). Jaksotettava myyntivoitto
4 000 euroa, vastaa kahden kuukauden työtuloa, joten
jaksotusaika on kaksi kuukautta.
Päivärahan maksatus alkaa siis kahden kuukauden kuluttua yrittäjyyden
päättymisestä.
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