Tyhjennä

UUSI YRITTÄJÄ JOUTSAISASTI
Ensimmäistä kertaa päätoimista yritystoimintaa Joutsassa aloittavan yrittäjän on mahdollista hakea yritykselleen Joutsan kunnan 500 euron arvoista Uusi yrittäjä Joutsaisasti -kannustinta. Lisäksi yritys voi hakea
hakuohjeen mukaisesti uudelleen 500 euron arvoista kannustinta sen jälkeen, kun yrityksen toiminta on
jatkunut Joutsassa kaksi vuotta.
Tallenna ja lähetä allekirjoitettu hakemus liitteineen kuntaan sähköisesti https://www.suomi.fi/viestit tai
sähköpostitse kirjaamo@joutsa.fi, aihekenttään otsikoksi Uusi yrittäjä Joutsaisasti -kannustin.
Paperihakemuksen voi lähettää osoitteella Joutsan Kunta (Uusi yrittäjä Joutsaisasti -kannustin) PL 20/
Länsitie 5, 19650 Joutsa.
1. HAKIJAN PERUSTIEDOT
Yrittäjän tai yrittäjien nimet

Yrittäjän/yrittäjien henkilötunnukset

Yrityksen nimi

Yrityksen Y-tunnus

Yrityksen perustamispäivä

Yrityksen yhteyshenkilö

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Yrityksen osoite

Yrityksen postinumero

Yrityksen postitoimipaikka

Toimipisteen osoite (jos eri kuin yrityksen osoite)

Postinumero

Postitoimipaikka

Yrityksen kaupparekisterin mukainen toimiala

Yrityksen pankkiyhteys

Lyhyt kuvaus yrityksen toiminnasta

Yrityksen kotipaikka

2. HAKIJAN DE MINIMIS -TUET
Onko hakijalle myönnetty kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana de minimis -tukea?
____ Ei

____ Kyllä, tarkempi selvitys oheisessa taulukossa
Tuen myöntäjä

Tuen määrä (euroa)

Myöntämispäivämäärä

3. Vakuutukset
____ Vakuutan, että olen päätoiminen yrittäjä
____ Vakuutan, että yrityksellä ei ole erääntyneitä lakisääteisiä vakuutusmaksuja, veroja tai maksuja
Joutsan kunnalle
Valitse alla olevista vaihtoehdoista toinen
____ Ensimmäinen hakemus
____ Hakemus kahden toimintavuoden jälkeen
4. Liitteet
____ Liiketoimintasuunnitelma (vain ensimmäiseen hakemukseen)
____ Todistus Yel-vakuutuksesta
____ TE-palveluiden starttirahapäätös (vain ensimmäiseen hakemukseen, jos päätös on tehty)
____ Verovelkatodistus

5. Allekirjoitus
Vakuutan allekirjoituksellani tässä hakemuksessa antamani tiedot oikeiksi. Vakuutan, että ilmoittamani
pankkitili on yritykseni virallinen tili. Vakuutan, että olen yritykseni nimenkirjoitusoikeuden omaava
henkilö.
Paikka ja päivämäärä _________________________________________________________
Allekirjoitus _________________________________________________________________
Nimenselvennys _____________________________________________________________

Myönteisen viranhaltijapäätöksen saatuaan yritys voi laskuttaa kunnalta Uusi yrittäjä Joutsaisasti kannustimen 500 eur alv 0 % (ALV 79 §:n 1 momentti), kannustinta ei makseta ilman laskua.
Joutsan kunnan verkkolaskutusosoite:
•

OVT-tunnus: 003701741089

•

Verkkolaskuoperaattori: CGI

•

Välittäjä-/operaattoritunnus: 003703575029

Lisätietoja (ei hakemuksia tällä osoitteella):
Elinkeinokoordinaattori Petri Kaitamäki, 040 183 3442, petri.kaitamaki@joutsa.fi
Kunnanjohtaja Harri Nissinen, 050 654 35, harri.nissinen@joutsa.fi

