
 YRITYSSETELIHAKEMUS 2023
  Muuskonranta 1, 96800 Rovaniemi 
Yhteyshenkilö: Heli Välikangas 
heli.valikangas@rkks.fi 
P u h .  0 4 0 0  6 9 6  8 3 4

 (Säätiö täyttää): 
 Hakemuksen numero  

Hakijan tiedot (hakija täyttää) 

Yritys:   

Osoite:  

Postinro ja paikka:   

Puhelin:   

Yhteyshenkilö:   

Y-tunnus: 

Yrityksen kaupparekisterin muk. toimiala:  

___________________________________________________________ _ 

Tilinro (IBAN):  

Sähköpostiosoite:   

Lyhyt kuvaus yrityksen toiminnasta; palvelut ja tuotteet joista liikevaihto muodostuu: 

Liiketoiminnan aloitusvuosi:  Yrityksen liiketilan/toimipisteen sijainti:  

Henkilökunnan määrä keskimäärin: 2020:    _   2021: ________ 2022: ____________   arvio 2023:  

Liikevaihdon kehitys: 2020: ______________ 2021:  ____    2022:  _______________ arvio 2023: 

Yrityssetelin käyttötarkoitus (Kuvaile vapaamuotoisesti mitä ja mistä aiot hankkia).: 

Hankittavan palvelun / oston veroton kokonaishintahinta: 

Hankittavan palvelun / oston verollinen kokonaishintahinta: 

Saako hakija tähän tarkoitukseen muuta avustusta: ¹) ei saa 

Yrityssetelin kautta haettava summa: 

euroa 

euroa 

 (rasti ruutuun, jos ei saa) ²) Saa. Mitä: 

euroa     (Tuki on de minimis-säännön alaista) 

Vakuutan, että hakija on täyttänyt kaikki eläkemaksuvelvoitteensa ja kaikki verojen maksamiseen liittyvät velvoitteensa. Suostun siihen, että 
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö voi tarkistaa minun ja/tai yritykseni luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:stä. 

Päiväys                            / 2023 

Hakemuksessa olevat tiedot vakuutan oikeaksi Allekirjoitus: 

Hakemuksen liitteet: 
Tuloslaskelma Tase Tosite / kuitti Tarjous Muita liitteitä 

(Säätiö täyttää): 

Rovaniemellä  / 2023 

Esitys (Säätiö täyttää): 

Myönnetään   □ Ei myönnetä   □ 

Esitetty summa:  

Asian käsittelyn nopeuttamiseksi pyydämme täyttämään hakemuksen liitteineen huolellisesti 
kaikilta osin. Emme voi käsitellä puutteellista hakemusta.  
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