Viranomaisen merkintöjä

Tyhjennä lomake

/

PERUSTAMISILMOITUS
Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Y3

Lomakkeella voitte ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin
ja vakuutusmaksuverovelvolliseksi. Ilmoittakaa tällä lomakkeella myös ennakon määräämistä koskevat tiedot.
Lähettäkää lomake osoitteella: PRH - VEROHALLINTO, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 HELSINKI
Yrityksen nimi
Toiminimi
2. Nimivaihtoehto

3. Nimivaihtoehto

Kotipaikka (Kunta, josta toimintaa johdetaan)

Muut mahdolliset toiminimet (Täyttäkää tarvittaessa)
Rinnakkaistoiminimet (Toiminimen vieraskieliset käännökset)
Aputoiminimi

Aputoiminimellä harjoitettava toimialan osa

Aputoiminimi

Aputoiminimellä harjoitettava toimialan osa

Elinkeinonharjoittajan henkilötiedot
Elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi
Henkilötunnus

Kieli

Postiosoite

suomi
Postinumero

Kansalaisuus
ruotsi
Postitoimipaikka

Yrityksen yhteystiedot (Yleiseen käyttöön tarkoitetut yhteystiedot, jotka ovat julkisia)
Yrityksen postiosoite (katu/tie, talon nro, porras, huoneiston nro tai posti- Postinumero
lokero)

Postitoimipaikka

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

Postitoimipaikka

Puhelin

Postinumero

Matkapuhelin

Sähköposti

Faksi
Kotisivun www-osoite

Tilikausi
Tilikausi (pv.kk - pv.kk)

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

Elinkeinonharjoittaja ilmoittautuu seuraaviin rekistereihin: (Verohallinnon rekistereihin ilmoittautuminen on maksutonta.)
kaupparekisteriin
(mukaan kuitti käsittelymaksusta)

ennakkoperintärekisteriin

Verohallinnon vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteriin

arvonlisäverovelvollisten
rekisteriin

työnantajarekisteriin

yritys- ja yhteisötunnusta varten
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Perusosa, sivu 1 (4)

Seuraava sivu

Yritys on perustettu yritysmuodon muutoksen seurauksena (Katsokaa täyttöohje)
Edeltäjän täydellinen nimi tai toiminimi

Yritys- ja yhteisötunnus tai henkilötunnus

Kaupparekisteriin ilmoitettava toimiala (Täydellinen toimiala kirjoitettuna, ei koodeina)

Y3

Verohallintoon ilmoitettava päätoimiala (Toimiala, jota yritys harjoittaa päätoimenaan.)

Elinkeinotoiminta aloitetaan myöhemmin (Ei vaikuta kaupparekisterin rekisteröintiin, katsokaa täyttöohje.)
alkaen, pvm
Verohallinnolle tästä ilmoituksesta lisätietoja antava henkilö ja/tai yritys esim. tilitoimisto
Yritys- ja yhteisötunnus

Nimi
Postiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Matkapuhelin

Faksi

Sähköposti

Kaupparekisterille tästä ilmoituksesta lisätietoja antava henkilö ja/tai yritys (asiamies)
Yrityksen nimi

Henkilön nimi

Postiosoite

Postinumero

Puhelin

Matkapuhelin

Faksi

Sähköposti

Postitoimipaikka

Lisätietoja

Täyttäkää myös lomakkeen sivu 3, jos olette ilmoittautunut sivulla 1 arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,
ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin tai vakuutusmaksuverovelvolliseksi.
Päiväys ja allekirjoitus
Päiväys

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Puhelin

Henkilötietolain 24 §:n mukainen informaatio lomakkeeseen liittyvistä rekistereistä on saatavissa Internetistä osoitteesta www.ytj.fi sekä Patentti- ja
rekisterihallituksesta ja Verohallinnosta.
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Perusosa, sivu 2 (4)
Lomakkeen alkuun

Seuraava sivu

Verohallintoon ilmoitettava postiosoite
Merkitkää rasti ruutuun, jos postiosoite on sama kuin sivulla 1 ilmoitettu yleiseen käyttöön tarkoitettu osoitetieto.
Muussa tapauksessa täyttäkää alla olevalle riville osoitetiedot.
Postiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
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Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen
Ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi

Ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä
alkaen, pvm

alkaen, pvm
Ulkomaalainen elinkeinonharjoittaja ilmoittautuu
arvonlisäverovelvolliseksi

vain ilmoituksenantovelvolliseksi

alkaen, pvm

alkaen, pvm

Harjoittaa vain alkutuotantoa ja/tai tekemiensä taide-esineiden myyntiä (AVL 79c §)
Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen
Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja
(AVL 12 ja 30 §)

Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja tai vaikeavammainen
yrittäjä (AVL 12.1 §)

alkaen, pvm
Ulkomaalainen elinkeinonharjoittaja
(AVL 12.2 §)

alkaen, pvm
Ulkomainen kaukomyynti (AVL 63 a §)

Yhteisöhankkija (AVL 26 f §)

alkaen, pvm

alkaen, pvm
Alkutuottaja ja/tai taide-esineiden tekijä
hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi

(pv.kk.vvvv - pv.kk.vvvv)

alkaen, pvm
Tilikauden liikevaihto (AVL 3 §)
euroa
Ei katso olevansa arvonlisäverovelvollinen, perustelut
Vähäinen toiminta ALV 3 §

Rahoituspalvelut ALV 41 §

Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut
ALV 34 §

Yleishyödyllisen yhteisön / uskonnollisen
yhdyskunnan arvonlisäveroton toiminta
ALV 4-5 §

Vakuutuspalvelut ALV 44 §

Muu veroton toiminta, mikä?

Sosiaalihuoltopalvelut ALV 37 §

Esiintymispalkkiot tai tekijänoikeuskorvaukset ALV 45 §

Koulutuspalvelut ALV 39 §

Kiinteistönluovutukset ALV 27 §

Vakuutusmaksuverovelvollisuutta koskevat tiedot
Ilmoittautuu vakuutusmaksuverovelvolliseksi
alkaen, pvm
Kirjanpidon muoto
yhdenkertainen kirjanpito

kahdenkertainen kirjanpito

Palkanmaksua koskevat tiedot
Ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi

Ilmoittautuu merityötuloa maksavaksi työnantajaksi
alkaen, pvm

alkaen, pvm

Oma-aloitteisten verojen ilmoitus- ja maksujaksoa koskevat tiedot
(Täyttäkää tämä kohta vain, jos toiminnan aloittamisvuoden liikevaihto on enintään 50 000 euroa ja
haluatte päästä pidennettyyn ilmoitus- ja maksujaksoon.)
Kuluvan kalenterivuoden liikevaihto (Liikevaihtoon luetaan kaikki yrityksen Suomessa ja ulkomailla tapahtuvat myynnit.)
euroa
Haluttu ilmoitus- ja maksujakson pituus
(Täyttäkää tämä kohta vain silloin, kun haluatte lyhyemmän ilmoitus- ja maksujakson kuin mihin liikevaihtonne oikeuttaisi, kts. täyttöopas.)
1 kk

1/4 vuosi

Alkutuottajan ja/tai taide-esineen tekijän ilmoitus- ja maksujakso arvonlisäverotuksessa
(Täyttäkää tämä kohta vain, jos haluatte muun kuin kalenterivuoden pituisen ilmoitus- ja maksujakson, kts. täyttöopas.)
Haluttu ilmoitus- ja maksujakson pituus
1 kk
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1/4 vuosi

Veroviranomaisen kappale, sivu 3 (4)
Lomakkeen alkuun

Seuraava sivu

Ennakkoperintärekisteriin hakeutuva täyttää
Hakeutuu ennakkoperintärekisteriin (EPL 25 §)
alkaen, pvm
Ennakkoveron määräämistä koskevat tiedot
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Ensimmäisen tilikauden arvioitu liikevaihto

Ensimmäisen tilikauden arvioitu verotettava tulo

euroa

euroa

Elinkeinonharjoittajan muut tulot kalenterivuonna (Jos maksajia on useita, täyttäkää erillinen ennakkoveron hakemuslomake.)
euroa
Lisätietoja
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Veroviranomaisen kappale, sivu 4 (4)
Lomakkeen alkuun

Tulosta

