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Täytä liitelomakkeen 19C lisäksi aina lomake Y4a. Allekirjoita ilmoitus lomakkeelle Y4a. Älä liitä ohjeita ilmoitukseen. 
 
KESKUSKAUPPAKAMARIN LAUTAKUNTAILMOITUKSEEN LIITETTÄVÄT ASIAKIRJAT 
1. Ilmoituslomake Y4a ja yhdistysrekisterin liitelomake 19C alkuperäisinä 

 
ILMOITETTAVISTA HENKILÖISTÄ 
 
Rekisteriin merkittäviksi on ilmoitettava toimielinten puheenjohtajien, muiden jäsenten ja varajäsenten nimet.  
 
 
MAKSUOHJE 
 
 

Ilmoitus on maksullinen. Maksa käsittelymaksu etukäteen ja liitä tosite maksusta ilmoitukseen. 
Kun ilmoitus tehdään verkossa yhdistysrekisterin asiointipalvelun kautta, maksetaan käsittelymaksu suoraan 
palvelun kautta, ei etukäteen. 
 

Tositteessa tarvittavat tiedot: 
• Maksun maksaja  
• Maksun saaja (PRH) ja tilinumero, jolle maksu maksettu  
• Arkistointitunnus  
• Maksettu summa euroina  
• Viestikentässä tietoina yhdistyksen nimi ja ilmoitustyyppi (muutosilmoitus). 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. 
 
 
 
 
Lisäohjeita käsittelymaksusta ja ilmoitusmenettelystä: www.prh.fi . 
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