
Viranomaisen merkintöjä

/

PERUSTAMISILMOITUS
Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, 
säätiö ja muu yhteisö

Yrityksen tai yhteisön nimi
Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä)

suomi ruotsi
Toinen nimivaihtoehto Kolmas nimivaihtoehto

Kotipaikka

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

Aputoiminimi Aputoiminimellä harjoitettava toiminta

Aputoiminimi Aputoiminimellä harjoitettava toiminta

Julkiset yhteystiedot PRH ja Verohallinto (posti- tai käyntiosoite on pakollinen)

Postiosoite (katu tai tie)

Käyntiosoite (katu tai tie)

PuhelinSähköposti Kotisivun osoite

Tilikausi alkaa yrityksen perustamispäivästä tai ulkomaisella yrityksellä siitä, kun toiminta alkaa Suomessa. 
Jos toiminta on alkanut ennen perustamispäivää, lue lisätietoja täyttöohjeesta.

Perustamispäivä tai toiminnan alkaminen 
Suomessa 

Ensimmäisen tilikauden päättymispäivä
(enintään 18 kk)
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Yritys ilmoittautuu  (ilmoita tiedot Verohallinnolle sivulla 3‒4)

Yrityksen kieli

Kaupparekisteriin (liitä mukaan kuitti käsittelymaksusta) Säätiörekisteriin

  Seuraava tilikausi alkaa automaattisesti ensimmäisen tilikauden jälkeen ja kestää vuoden.

YT
J 

10
01

1

Rekisteröinnin ajankohtaa koskeva pyyntö kaupparekisteriin / kiirehtimispyyntö (ei koske osoite- ja yhteystietomuutoksia)  
Kaupparekisteri-ilmoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Poikkeuksia voidaan tehdä vain painavan syyn perusteella.

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

Ulkomaisen yrityksen kotivaltioKunta 

Pyyntö huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. 

Postinumero Postitoimipaikka

PostitoimipaikkaPostinumero

Talon PLHuoneis-
ton nroPorrasnro

Porras ton nro
Huoneis-Talon

nro

pp.kk.vvvv pp.kk.vvvv

Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekis-
teriin, työnantajarekisteriin ja vakuutusmaksuverovelvolliseksi. 
Lähetä lomake osoitteeseen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) - Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 HELSINKI

Y1

C/O tarkenne postiosoite C/O tarkenne käyntiosoite



Edeltävän yrityksen nimi Y-tunnus

Yritysmuoto (täytä myös yritysmuodon mukaan valittava pakollinen liitelomake)

Liitelomakkeet: valitse ja täytä vähintään yksi lomake yritysmuodon mukaan

Asumisoikeusyhdistys, asukashallintoalue, 
eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä tai muualla 
rekisteröidyn etuyhtymän Suomessa oleva toimipaikka 
tai hypoteekkiyhdistys, säästöpankki tai valtion 
liikelaitos

 1  Osakeyhtiö tai julkinen osakeyhtiö 5

Osuuskunta tai osuuspankki 2  

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike  3  

Keskinäinen vakuutusyhtiö, julkinen 
keskinäinen vakuutusyhtiö tai 
vakuutusyhdistys

4 

Päiväys ja allekirjoitus 
Päiväys Allekirjoitus ja nimen selvennys Puhelin

Tietosuojaseloste: EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot lomakkeeseen liittyvistä rekistereistä saa 
osoitteesta ytj.fi sekä Patentti- ja rekisterihallituksesta ja Verohallinnosta.
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julkinen osakeyhtiö

osakeyhtiö (yksityinen osakeyhtiö)

osuuskunta

säätiö

ulkomaisen elinkeinon-

ulkomainen yritys

harjoittajan sivuliike

6204 Liitelomake ulkomaisen yrityksen

Lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa (esim. asiamies tai tilitoimisto)
Henkilön ja yrityksen nimi

Postiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Puhelin Sähköposti

YT
J 

10
01

2

Liitelomakkeet Verohallinnolle 

rekisteröintiä varten

muu, mikä?

Yritys jatkaa edeltävän yrityksen elinkeinotoimintaa tai liiketoimintaa (esim. jakautuminen), ks. täyttöohje. 
Täytä lisäksi henkilötietolomake.

Verohallintoon ilmoitettava päätoimiala (viisinumeroinen TOL 2008 -luokituksen mukainen koodi, lisätietoja koodeista on Tilastokeskuksen sivuilla)

Y1

 11A Säätiö (uuden säätiölain 487/2015 mukainen)



ULKOMAISEN YRITYKSEN REKISTERÖINTI
Liite lomakkeisiin Y1 ja Y2

Yrityksen nimi 

VE
R

O
H

 6
20
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01

9

Ulkomainen rekisterinumero tai yritystunnus Ulkomainen ALV-tunniste

IBAN BIC

Yritys ilmoittautuu 
arvonlisäverovelvolliseksi
(ks. täyttöohje sivut 10-11)

Liiketoiminnasta (esim. kiinteä toimipaikka Suomessa)

Ainoastaan ilmoituksenantovelvolliseksi yhteisöhankin-
noista tai yhteisömyynneistä (ks. täyttöohje
sivut 10-11)
Etämyynnistä kuluttajille Suomessa, alaraja ylittyy 
alkamispäivänä (AVL 63 a § ja 69 m §)

Ennakkoperintärekisteröinti

Palkanmaksu

Yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi 

Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen

Vakuutusmaksuvero

Tilinumero

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen

Yritys

Vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi (AVL 12 § 2 mom.)

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja hakeutuu arvonlisävero-
velvolliseksi (AVL 12 § ja 30 §, liitä mukaan kopio vuokrasopi-
muksesta)
Etämyynnistä kuluttajille Suomessa, alaraja ei ylity 
(AVL 63 a § ja 69 m §)

Yritys ilmoittautuu vakuutusmaksuverovelvolliseksi 

Onko asiointikieli englanti?

Kyllä

alkaen (pp.kk.vvvv) alkaen (pp.kk.vvvv)

alkaen (pp.kk.vvvv)

alkaen (pp.kk.vvvv)

alkaen (pp.kk.vvvv)

Ulkomainen verotuksessa käytetty numero (TIN)

Vain Verohallintoon ilmoitettava postiosoite (ei näy osoitteessa ytj.fi)

Postiosoite (katu tai tie)

Postinumero Postitoimipaikka

Talon nro

PL

Huoneiston nroPorras

Maa

Yritys hakeutuu ennakkoperintärekisteriin (EPL 25 §) 
(Rekisteriin merkitään aikaisintaan ilmoituksen saapumispäivästä alkaen) 

62
04

1

Oma-aloitteisten verojen verokausi
Jos yrityksen liikevaihto on enintään 100 000 euroa kalenterivuodessa, arvonlisäveron, ennakonpidätykset, työnantajan sosiaali-
turvamaksun ja lähdeverot voi ilmoittaa ja maksaa neljännesvuoden jaksoissa. Jos liikevaihto on enintään 30 000 euroa, arvonlisä- 
veron voi ilmoittaa ja maksaa kalenterivuosittain ja muut verot neljännesvuosittain. Liikevaihtoon lasketaan myös yrityksen ulko-
mainen liikevaihto.

Kalenterivuoden liikevaihto on enintään 30 000 euroa

Haluttu verokausi arvonlisäverotuksessa

vuosi

neljännesvuosi

kuukausi

Kalenterivuoden liikevaihto on 30 001‒100 000 euroa

Haluttu verokausi työnantajasuorituksissa 

neljännesvuosi

kuukausi

Verohallinto päättää verokauden pituuden ja lähettää siitä kirjallisen ilmoituksen.

Kalenterivuoden liikevaihto on yli 100 000 euroa

Yritys hakeutuu vapaaehtoisesti 
arvonlisäverovelvolliseksi
(ks. täyttöohje sivut 12-13)



Jos yritys harjoittaa rakennus- tai asennustoimintaa, onko yksittäisen urakointikohteen 
tai useiden peräkkäisten urakointikohteiden kesto Suomessa yli 9 kk Kyllä Ei

Työntekijöiden lukumäärä Suomessa Oleskelevatko yrityksen työntekijät Suomessa yli 6 kk

Mitä työtehtäviä (esim. myynti, markkinointi jne.) yrityksen työntekijöillä on Suomessa

Onko yrityksellä Suomessa
Toimisto tai työpaja Myyntipaikka Varasto Muu toimipiste 

Kyllä Ei 

Asuvatko yrityksen johtohenkilöt Suomessa pysyvästi  

Onko Suomessa joku luonnollinen tai juridinen henkilö, jolla on valtuus tehdä yritystä sitovia sopimuksia tai vastaanottaa tilauksia 

Myykö yritys Suomessa tavaroita?

VE
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Kuvaus Suomessa harjoitetusta toiminnasta
Millaista toimintaa yritys harjoittaa Suomessa?

Toimeksiantaja Kohde Kesto (pp.kk.vvvv‒pp.kk.vvvv)

Missä yritystä koskevat merkittävät päätökset tehdään 

0 2‒5 yli 5 Kyllä Ei

Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä, mikä Ei 

Kyllä Ei 

Kyllä Ei 

Yksityishenkilöille Suomessa alv-rekisteröidyille yrityksille Muille 

Mitä seuraavista yritys harjoittaa (lisätietoja täyttöohjeesta)

Päiväys
Päiväys ja allekirjoitus

Allekirjoitus ja nimen selvennys (Liitä tarvittaessa mukaan valtakirja)

1

Y-tunnus

Yrityksen kotivaltiossa Suomessa Muualla

Arvio investointien määrästä Suomessa ensimmäisen tilikauden aikana euroa

Pakolliset liitteet Liitä tarvittaessa
Kotivaltion kaupparekisteriote

Kopio urakkasopimuksesta

Kaupparekisteriotteen käännös 
(suomi, ruotsi tai englanti)

Kopio työvoiman- 
vuokraussopimuksesta

Valtakirja

Kopio vuokrasopimuksesta (AVL 12 § ja 30 §)

Lisätiedot

ULKOMAISEN YRITYKSEN REKISTERÖINTI
Liite lomakkeisiin Y1 ja Y2

62
04

2

Yhteisömyyntiä Suomesta Yhteisöhankintoja Suomeen Vientiä Suomesta
Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei 

Myykö yritys Suomessa palveluita? 

Yksityishenkilöille Suomessa alv-rekisteröidyille yrityksille Muille 

Täytä tämä kohta, jos yritys harjoittaa Suomessa rakennus- tai asennustoimintaa



 

Perustamisilmoitus 
Liite lomakkeeseen Y1 
 

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan 

sivuliike 

3 

 

PRH-Verohallinto, Yritystietojärjestelmä PL 2000, 00231 Helsinki Asiakaspalvelunumero/kaupparekisteri: 029 509 5050 www.ytj.fi 

Kaupparekisterin liitelomake 3, sivu 1 (3) 
 

  

TOIMINIMI 

      

 
ELINKEINONHARJOITTAJA 

Toiminimi 

      

Oikeudellinen muoto elinkeinonharjoittajan kotimaan kielellä 

      

Valtio, jonka lainsäädännön alainen elinkeinonharjoittaja on 

      

Sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka 

      

Rekisteri, johon sivuliikkeen perustava elinkeinonharjoittaja on kotimaassaan merkitty Rekisterinumero 

            

 
OSAKEPÄÄOMA TAI SIIHEN RINNASTETTAVA PÄÄOMA 
(Täyttäkää vain, jos elinkeinonharjoittaja on Euroopan talousalueen ulkopuolelta) 

      

 
SIVULIIKKEEN TOIMINNAN LAATU (On sisällyttävä elinkeinonharjoittajan toimialaan) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

Perustamisilmoitus 
Liite lomakkeeseen Y1 
 

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan 

sivuliike 

3 
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EDUSTAJA Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake. 

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

                  

 

SIVULIIKKEEN TOIMINIMEN KIRJOITTAJA (ohje 2) Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake. 

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) 

            

Kansalaisuus (jos ei Suomi) Toiminimen kirjoittaminen 

            

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) 

            

Kansalaisuus (jos ei Suomi) Toiminimen kirjoittaminen 

            

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) 

            

Kansalaisuus (jos ei Suomi) Toiminimen kirjoittaminen 

            

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) 

            

Kansalaisuus (jos ei Suomi) Toiminimen kirjoittaminen 

            

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) 

            

Kansalaisuus (jos ei Suomi) Toiminimen kirjoittaminen 

            

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) 

            

Kansalaisuus (jos ei Suomi) Toiminimen kirjoittaminen 

            

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) 

            

Kansalaisuus (jos ei Suomi) Toiminimen kirjoittaminen 

            

 

 

 



 

Perustamisilmoitus 
Liite lomakkeeseen Y1 
 

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan 

sivuliike 

3 
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ELINKEINONHARJOITTAJAN LAKISÄÄTEISENÄ TOIMIELIMENÄ TAI TÄLLAISEN ELIMEN JÄSENENÄ 

EDUSTAMISEEN KELPOISET HENKILÖT (Ohje 3) 

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) 

            

Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

      

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) 

            

Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

      

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) 

            

Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

      

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) 

            

Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

      

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) 

            

Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

      

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) 

            

Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

      

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) 

            

Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

      

Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) 

            

Kansalaisuus (jos ei Suomi) 

      

 

 

 

 

 

 

 



 
HENKILÖTIETOLOMAKE 
Henkilötiedot rajoitettuun käyttöön 

 

PRH-Verohallinto, PL 2000 Asiakaspalvelunumero www.ytj.fi 
Yritystietojärjestelmä 00231 Helsinki 029 509 5050  

 

Huomaa: henkilötunnuksen tunnusosa ja ulkomailla asuvan kotiosoite luovutetaan kaupparekisteristä vain, jos luovuttaminen 
täyttää lainsäädännössä määritellyt edellytykset (kaupparekisterilaki 1a §). Lisätietoja henkilötietojen julkisuudesta ja 
käsittelystä löydät verkkosivuiltamme www.prh.fi.  
Löydät tämän lomakkeen täytettäväksi sähköisessä muodossa: www.prh.fi/korjaukset  
Yrityksen perustiedot 

Yrityksen toiminimi: 

      

Y-tunnus: Ilmoituksen diaarinumero: 
            

 
Henkilötiedot 
Ilmoita tällä lomakkeella henkilön nimi, suomalainen henkilötunnus ja kansalaisuus.  
Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita henkilön syntymäaika. 
Jos henkilö asuu muualla kuin Suomessa, ilmoita kotiosoite.  
Sukunimi 

      

Etunimet 

      
Kansalaisuus 

      

Henkilötunnus  

      

Syntymäaika 

      
Ulkomailla asuvan kotiosoite (katuosoite, kunta, maa) 

      
Sukunimi 

      

Etunimet 

      
Kansalaisuus 

      

Henkilötunnus  

      

Syntymäaika 

      
Ulkomailla asuvan kotiosoite (katuosoite, kunta, maa) 

      
Sukunimi 

      

Etunimet 

      
Kansalaisuus 

      

Henkilötunnus  

      

Syntymäaika 

      
Ulkomailla asuvan kotiosoite (katuosoite, kunta, maa) 

      
Sukunimi 

      

Etunimet 

      
Kansalaisuus 

      

Henkilötunnus  

      

Syntymäaika 

      
Ulkomailla asuvan kotiosoite (katuosoite, kunta, maa) 

      
Sukunimi 

      

Etunimet 

      
Kansalaisuus 

      

Henkilötunnus  

      

Syntymäaika 

      
Ulkomailla asuvan kotiosoite (katuosoite, kunta, maa) 

      
Sukunimi 

      

Etunimet 

      
Kansalaisuus 

      

Henkilötunnus  

      

Syntymäaika 

      
Ulkomailla asuvan kotiosoite (katuosoite, kunta, maa) 

      
Sukunimi 

      

Etunimet 

      
Kansalaisuus 

      

Henkilötunnus  

      

Syntymäaika 

      
Ulkomailla asuvan kotiosoite (katuosoite, kunta, maa) 

      
Tulosta tarvittaessa useampi henkilötietolomake PRH:n verkkosivulta: www.prh.fi/korjaukset 

 

http://www.prh.fi/
http://www.prh.fi/korjaukset
http://www.prh.fi/korjaukset


 

Ohjeita ulkomaisen elinkeinonharjoittajan 
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Liitelomakkeen 3 lisäksi täytetään aina myös lomake Y1 ja henkilötietolomake. 
Jos lomakkeen tila ei riitä ilmoitettaville asioille, voitte oheistaa useampia samanlaisia sivuja tai käyttää erillistä A4-arkkia. 
Ohjeita ei liitetä ilmoitukseen. 
 

Sivuliikkeen perustamisilmoitukseen tarvittavat asiakirjat: 
1. Ilmoituslomake Y1 ja kaupparekisterin liitelomake 3 ja henkilötietolomake alkuperäiskappaleina 
2. Elinkeinonharjoittajan rekisteriote oikeaksi todistettuna jäljennöksenä tai ellei sellaista ole, muu selvitys 
elinkeinonharjoittajan olemassaolosta 
3. Jäljennös elinkeinonharjoittajan yhtiöjärjestyksestä, säännöistä tai muusta vastaavasta asiakirjasta 
4. Selvitys 
- Sivuliikkeen perustamisesta 
- Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun edustajan asettamisesta (valittava ja 
ilmoitettava aina) 
- Sivuliikkeen toiminimenkirjoitusoikeuksien antamisesta 
- Elinkeinonharjoittajan lakisääteisenä toimielimenä tai tällaisen toimielimen jäsenenä edustamiseen kelpoisista henkilöistä, 
elleivät nämä käy ilmi rekisteriotteelta 
Usein selvityksenä tulee kyseeseen elinkeinonharjoittajan hallituksen pöytäkirja. Kuitenkin yhteisön kotimaan lainsäädäntö 
ratkaisee, mikä taho kyseisistä asioista voi päättää. 
5. Rekisteriin merkittäväksi ilmoitetuista henkilöistä, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta, on oheistettava passin kopio 
tms. henkilöllisyyden tarkistamista varten. Selvitystä ei tarvita, jos henkilö on aiemmin merkitty Suomen kaupparekisteriin tai 
hänen henkilötietonsa käyvät ilmi elinkeinonharjoittajan rekisteriotteelta 
6. Selvitys Patentti- ja rekisterihallituksen myöntämästä luvasta sivuliikkeen perustamiseen, jos sivuliikkeen perustava 
yhteisö on Euroopan talousalueen ulkopuolelta 
Jos ilmoitukseen liitetään vieraskielisiä asiakirjoja, on lisäksi oheistettava käännökset suomeksi tai ruotsiksi. 
 

OHJEITA 

 

HUOM! HENKILÖTIETOJEN ILMOITTAMINEN ON MUUTTUNUT 
Älä kirjoita liitelomakkeelle henkilötunnuksen loppuosaa taikka henkilöiden ulkomaista kotiosoitetta, koska nämä tiedot eivät  
ole julkisia. Käytä niiden ilmoittamiseen henkilötietolomaketta. Mikäli nämä tiedot ovat liitelomakkeella, ne tulevat julkisiksi. 
Jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus ja jos hän asuu Suomessa, älä täytä postiosoitetta eikä kansalaisuutta. Jos 
henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita henkilötunnuksen sijaan syntymäaika. Lue lisää tietojen julkisuudesta 
www.prh.fi. 
Henkilötunnuksen tunnusosa ja ulkomailla asuvan kotiosoite luovutetaan kaupparekisteristä vain, jos luovuttaminen täyttää 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset (kaupparekisterilaki 1a §). 

 

Ohje 1 Sivuliikkeen toiminimen tulee sisältää ulkomaisen elinkeinonharjoittajan toiminimi sen rekisteriin merkityssä 
muodossa lisättynä suomen- tai ruotsinkielisellä sivuliikettä osoittavalla lisäyksellä. Mikäli nimi halutaan rekisteröidä 
useammalla kielellä (rinnakkaistoiminimi), on sivuliikettä osoittava lisäys käännettävä. 
Esim. CDE Cargo Deutschland GmbH sivuliike Suomessa, ruotsiksi CDE Cargo Deutschland GmbH filial i Finland, 
englanniksi CDE Cargo Deutschland GmbH branch in Finland. 
 

Ohje 2 Ilmoittakaa henkilöt, joilla on oikeus kirjoittaa sivuliikkeen toiminimi sekä miten ko. henkilöt kirjoittavat toiminimen 
(esim. yksin, kaksi yhdessä). Henkilöille myönnetty oikeus sivuliikkeen nimen kirjoittamiseen on käytävä ilmi oheistettavasta 
pöytäkirjasta, jossa oikeudet on myönnetty. 
 

Ohje 3 Ilmoittakaa elinkeinonharjoittajan lakisääteisenä toimielimenä tai tällaisen elimen jäsenenä elinkeinonharjoittajan 
edustamiseen kelpoiset henkilöt ts. henkilöt, jotka elinkeinonharjoittajan kotimaan lain mukaan ovat asemansa perusteella 
oikeutettuja edustamaan elinkeinonharjoittajaa. 
Yleensä kyseeseen tulee elinkeinonharjoittajan hallitus. Elinkeinonharjoittajan kotimaan lainsäädäntö kuitenkin ratkaisee 
asian. 
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MAKSUOHJE 
 
Maksa käsittelymaksu etukäteen ja liitä tosite maksusta ilmoitukseen. Tositteessa tarvittavat tiedot: 

• Maksun maksaja 
• Maksun saaja (PRH) ja tilinumero, jolle maksu maksettu (PRH:n pankkitili) 
• Arkistointitunnus 
• Maksettu summa euroina 
• Viestikentässä tietoina yrityksen / sivuliikkeen nimi ja perustamisilmoitus. Viitekenttä jätetään tyhjäksi. 

 
Hyväksymme vain kuitin, josta ilmenee maksun tilan olevan "Maksettu" tai "Käsitelty". Ilmoitukseen liitettävä tosite voi olla 
tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistointitunnus, kopio tiliotteesta tai maksuautomaatilta saatu 
kuitti. 
 
Jos ilmoitus jätetään Patentti- ja rekisterihallituksen asiakaspalveluun, Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki, voi ilmoituksen 
maksaa myös pankkikortilla, Visa-, Visa Electron, OK-, Eurocard-, Mastercard-, Diners Club- tai American Express -
luottokorteilla. 
 
Lisäohjeita käsittelymaksusta ja ilmoitusmenettelystä: www.prh.fi 
 

http://www.prh.fi/
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