Viranomaisen merkintöjä

Tyhjennä lomake

/

PERUSTAMISILMOITUS
Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Y3

Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja
vakuutusmaksuverovelvolliseksi. Ilmoita tällä lomakkeella tiedot myös ennakoveroa varten.
Lähetä lomake osoitteeseen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) - Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 HELSINKI
Yrityksen nimi (annetut toiminimet rekisteröidään alla olevassa järjestyksessä)
Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä)
Toinen nimivaihtoehto

Kotipaikka (Suomessa oleva kunta) PRH

Kolmas nimivaihtoehto

Ulkomaisen yrityksen kotivaltio VH

Jos elinkeinonharjoittaja on rekisteröity myös toiseen valtioon, ilmoita ulkomainen VAT- ja rekisterinumero

Muut mahdolliset toiminimet (täytä tarvittaessa)
Rinnakkaistoiminimet (toiminimen vieraskieliset käännökset)
Aputoiminimi

Aputoiminimellä harjoitettava toiminta

Aputoiminimi

Aputoiminimellä harjoitettava toiminta

Elinkeinonharjoittajan henkilötiedot (täytä lisäksi henkilötietolomake)
Elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi
Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Kieli
suomi

Kansalaisuus (jos ei Suomen)
ruotsi

Julkiset yhteystiedot (posti- tai käyntiosoite pakollinen)
Yrityksen postiosoite (katu tai tie, talon nro, porras, huoneiston nro tai
postilokero)

Postinumero

Postitoimipaikka

Yrityksen käyntiosoite (katu tai tie, talon nro, porras, huoneiston nro)

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin
Sähköposti

Tilikausi
Tilikausi (pp.kk - pp.kk)

Matkapuhelin

Faksi
Kotisivun osoite

Ensimmäisen tilikauden alkamis- ja päättymispäivä
(pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv)

Yritys ilmoittautuu seuraaviin PRH:n ja Verohallinnon rekistereihin
PRH
Verohallinto
kaupparekisteri
arvonlisäverovelvollisten rekisteri
(mukaan kuitti käsittelymaksusta)
ennakkoperintärekisteri
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työnantajarekisteri (vain säännöllisesti
palkkaa maksavat, ks. täyttöohje)
vakuutusmaksuverovelvollisten
rekisteri (ks. täyttöohje)

Seuraava sivu

Yritys on perustettu yritysmuodon muutoksen seurauksena (ks.täyttöohje) Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake.
Syntymäaika (pp.kk.vvvv)
Edeltäjän täydellinen nimi tai toiminimi
Kansalaisuus (jos ei Suomen)

Kaupparekisteriin ilmoitettava toimiala (kirjoita täydellinen toimiala, älä käytä toimialakoodeja)

Y3

Verohallintoon ilmoitettava päätoimiala (toimiala, jota yritys pääasiassa harjoittaa)

Elinkeinotoiminta aloitetaan myöhemmin (ei vaikuta kaupparekisterin rekisteröintiin, ks. täyttöohje)
alkaen, pvm
Verohallinnolle lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa (henkilö ja/tai yritys, esim. tilitoimisto)
Y-tunnus

Nimi
Postiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Matkapuhelin

Faksi

Sähköposti

Kaupparekisterille lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa (henkilö ja/tai yritys, esim. asiamies)
Nimi
Postiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Matkapuhelin

Faksi

Sähköposti

Lisätietoja

Täytä myös lomakkeen sivu 3, jos ilmoitat sivulla 1 arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,
ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin tai vakuutusmaksuverovelvolliseksi.
Päiväys ja allekirjoitus
Päiväys

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Puhelin

Rekisteriseloste: Henkilötietolain 24 §:n mukaisen tiedon lomakkeeseen liittyvistä rekistereistä saa osoitteesta www.ytj.fi sekä Patentti- ja
rekisterihallituksesta ja Verohallinnosta.
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Lomakkeen alkuun

Seuraava sivu

Verohallintoon ilmoitettava postiosoite
Merkitse rasti ruutuun, jos postiosoite on sama kuin sivulla 1 ilmoittamasi yleiseen käyttöön tarkoitettu osoite
Muussa tapauksessa täytä osoitetiedot tähän.
Postiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
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Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen
Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi

Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi
ostoista tai omasta käytöstä

alkaen, pvm

alkaen, pvm

alkaen, pvm
Ulkomainen yritys ilmoittautuu
vain ilmoituksenantovelvolliseksi

Ulkomainen yritys ilmoittautuu
arvonlisäverovelvolliseksi

Yritys ilmoittautuu EU-palvelumyynneistä
ilmoituksenantovelvolliseksi
Ulkomainen kaukomyyjä
ilmoittautuu verovelvolliseksi

alkaen, pvm

alkaen, pvm

alkaen, pvm

Harjoittaa ainoastaan alkutuotantoa
Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen (perustele tarkemmin sivulla 4 kohdassa Lisätietoja)
Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja (AVL 12 Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja, yleishyödyllinen
ja 30 §, liitteeksi kopio vuokrasopimuksesta) yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta (AVL 12.1 §)
alkaen, pvm
Ulkomainen elinkeinonharjoittaja (AVL 12.2 §)

Yhteisöhankkija (AVL 26 f §)

alkaen, pvm
Ulkomainen kaukomyynti (AVL 63 a §)

alkaen, pvm

(pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv)
Alkutuottaja hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi

alkaen, pvm

alkaen, pvm

Yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen (perustele tarkemmin sivulla 4 kohdassa lisätietoja)
Vähäinen toiminta (AVL 3 §)

Yleishyödyllisen yhteisön / uskonnollisen yhdyskunnan arvonlisäveroton toiminta (AVL 4-5 §)

Rahoituspalvelut (AVL 41 §)

Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut
(AVL 34 §)
Sosiaalihuoltopalvelut (AVL 37 §)

Vakuutuspalvelut (AVL 44 §)
Esiintymispalkkiot tai tekijänoikeuskorvaukset (AVL 45 §)

Koulutuspalvelut (AVL 39 §)

Kiinteistön luovutukset (AVL 27 §)

Muu veroton toiminta, mikä?

Vakuutusmaksuverovelvollisuutta koskevat tiedot
Yritys ilmoittautuu vakuutusmaksuverovelvolliseksi
alkaen, pvm
Kirjanpidon muoto
kahdenkertainen kirjanpito

yhdenkertainen kirjanpito

Palkanmaksua koskevat tiedot
Yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi

Yritys ilmoittautuu merityötuloa maksavaksi työnantajaksi
alkaen, pvm

alkaen, pvm

Oma-aloitteisten verojen ilmoitus- ja maksujaksoa koskevat tiedot (Täytä kohta vain, jos toiminnan aloittamisvuoden liikevaihto on 50 000 euroa tai
vähemmän ja yritys haluaa neljännesvuoden tai vuoden pituisen ilmoitus- ja maksujakson. Lisätietoja on täyttöohjeen sivuilla 12-13).

Kuluvan kalenterivuoden liikevaihto (liikevaihtoon luetaan kaikki yrityksen Suomessa ja ulkomailla tapahtuva myynti)
euroa
Jos yritys haluaa lyhyemmän ilmoitus- ja maksujakson kuin mihin liikevaihto oikeuttaisi, rastita ilmoitus- ja maksujakson pituus.
1 kk

neljännesvuosi

Alkutuottajan ja/tai taide-esineen tekijän ilmoitus- ja maksujakso arvonlisäverotuksessa
(Täytä tämä kohta vain, jos haluat muun kuin kalenterivuoden pituisen ilmoitus- ja maksujakson, ks. täyttöopas.)
Haluttu ilmoitus- ja maksujakson pituus
1 kk
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Lomakkeen alkuun

Seuraava sivu

Ennakkoperintärekisteriin hakeutuva yritys täyttää
Yritys hakeutuu ennakkoperintärekisteriin (EPL 25 §)
alkaen, pvm
Ennakkoveroa varten tarvittavat tiedot
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Ensimmäisen tilikauden arvioitu liikevaihto

Ensimmäisen tilikauden arvioitu verotettava tulo

euroa

euroa

Elinkeinonharjoittajan muut tulot kalenterivuonna (Jos maksajia on useita, täytä ennakkoveron hakemuslomake.)
euroa
Lisätietoja
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Lomakkeen alkuun

Tulosta

