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MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS
Yhdistys, kauppakamari, uskonnollinen yhdys-
kunta, seurakunta

TÄYTÄ VAIN MUUTTUNEET TIEDOT

Julkiset yhteystiedot PRH (postiosoite on pakollinen)

Uusi postiosoite (katu tai tie)

Uusi puhelinUusi sähköposti Uusi kotisivun osoite
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Rekisteröinnin ajankohtaa koskeva pyyntö yhdistysrekisteriin / kiirehtimispyyntö  
Yhdistysrekisteri-ilmoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Poikkeuksia voidaan tehdä vain painavan syyn perusteella.

Merkitse rasti, jos kyseessä on rekisteröinnin ajankohtaa koskeva pyyntö. Huom. Perustele pyyntö erillisellä liitteellä.

Uusi nimi (varmistuu vasta, kun nimi on rekisteröity)

Pyyntö huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. 

Postinumero PostitoimipaikkaTalon PLHuoneis-
ton nroPorrasnro

Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen yhdistysrekisteriin ja uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin.

Lähetä lomake osoitteeseen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) - Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 HELSINKIY4a

Ulkomainen postiosoiteC/O tarkenne

 

 19B

Yhteisömuodon mukaan valittavat liitelomakkeet

Päiväys ja allekirjoitus 

Päiväys Allekirjoitus ja nimen selvennys Puhelin

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

 

Muutosilmoitus uskonnollinen yhdyskunta, 
seurakunta tai  paikallisyhteisö

Perustiedot (täytä aina) 

NimiYRITYS- JA YHTEISÖTUNNUS

Ilmoitus muutoksesta

Yhteisö ilmoittaa muutoksen

 19A   Muutosilmoitus yhdistys tai kauppakamari

19C   Keskuskauppakamarin lautakuntailmoitus

 20B
Purkautumisilmoitus uskonnollinen yhdyskunta, 
seurakunta tai paikallisyhteisö

 20A   Purkautumisilmoitus yhdistys tai kauppakamari

Uusi kotipaikka (kunta)

Lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa (esim. asiamies tai liitto)

Henkilön ja yhteisön nimi

Postiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Puhelin Sähköposti

Täytä liitelomake, jos ilmoitat tietoja yhdistysrekisterin tai uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin

 6214    Yhdistyksen tiedot Verohallinnolle

Seuraavat yhteystiedot poistetaan
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Ilmoitus lopettamisesta
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