
Viranomaisen merkintöjä

/

PERUSTAMISILMOITUS
Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö 
ja verotusyhtymä

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

Kunta Ulkomaisen yrityksen kotivaltio
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Muut mahdolliset toiminimet (täytä tarvittaessa)
Rinnakkaistoiminimet (toiminimen vieraskieliset käännökset)

Aputoiminimi Aputoiminimellä harjoitettava toiminta

Aputoiminimi Aputoiminimellä harjoitettava toiminta

YT
J 

10
02

1

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

suomi ruotsi
Toinen nimivaihtoehto Kolmas nimivaihtoehto

Yrityksen kieli

Kotipaikka

Seuraava tilikausi alkaa automaattisesti ensimmäisen tilikauden jälkeen ja kestää vuoden.

Kaupparekisteriin (liitä mukaan kuitti käsittelymaksusta) Huom. Verotusyhtymää ei merkitä kaupparekisteriin

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

Postiosoite (katu tai tie) Postinumero Postitoimipaikka

Käyntiosoite (katu tai tie) PostitoimipaikkaPostinumero

PuhelinSähköposti Kotisivun osoite

Talon PLHuoneis-
ton nroPorrasnro

Porras

Perustamispäivä tai toiminnan alkaminen 
Suomessa 

Ensimmäisen tilikauden päättymispäivä
(enintään 18 kk)

pp.kk.vvvv pp.kk.vvvv
Tilikausi alkaa yrityksen perustamispäivästä tai ulkomaisella yrityksellä siitä, kun toiminta alkaa Suomessa.

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.

Pyyntö huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.

Yritys ilmoittautuu  (ilmoita tiedot Verohallinnolle sivulla 5‒6)

Y2

C/O tarkenne postiosoite

Talon
nro

Huoneis-
ton nro

C/O tarkenne käyntiosoite



Yritys jatkaa edeltävän yrityksen elinkeinotoimintaa tai liiketoimintaa (esim. toiminimestä ky:ksi), ks. täyttöohje. 
Täytä lisäksi henkilötietolomake.

Edeltävän yrityksen nimi Y-tunnus

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.

Perusosa, sivu 2 (6)YTJ 1002   1.2019

Päiväys ja allekirjoitus 
Päiväys Allekirjoitus ja nimen selvennys Puhelin

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

Postiosoite

Puhelin Sähköposti
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Lisätietoja PRH:lle (ilmoita lisätiedot Verohallinnolle sivulla 6)

Yritysmuoto 

avoin yhtiö

6204   Liitelomake ulkomaisen yrityksen rekisteröintiä varten

kommandiittiyhtiö muu (verotusyhtymä)

Liitelomake Verohallinnolle

Ilmoita tässä päivä, jolloin yhtiösopimus on allekirjoitettu (liitä mukaan alkuperäinen yhtiösopimus).
Verotusyhtymän on liitettävä mukaan kopio saantokirjasta, esim. kauppakirjasta tai lahjakirjasta.

pp.kk.vvvv

Postinumero Postitoimipaikka

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

Y2
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Yhtiömiehet tai verotusyhtymän osakkaat (täytä lisäksi henkilötietolomake)
Yhtiömiehen nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Y-tunnus Kansalaisuus (jos ei Suomen)

Osuus varallisuudesta
murtolukuna prosentteina

Osuus tulosta
murtolukuna prosentteina

Vastuunalainen
yhtiömies

Äänetön yhtiömies

Osakkuus alkanut

Yhtiömiehen nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Y-tunnus Kansalaisuus (jos ei Suomen)

Osuus varallisuudesta
murtolukuna prosentteina

Osuus tulosta
murtolukuna prosentteina

Äänetön yhtiömies

Osakkuus alkanut

Äänettömän yhtiömiehen korkoprosentti

Yhtiömiehen nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Y-tunnus Kansalaisuus (jos ei Suomen)

Osuus varallisuudesta
murtolukuna prosentteina

Osuus tulosta
murtolukuna prosentteina

Äänetön yhtiömies

Osakkuus alkanut

Äänettömän yhtiömiehen korkoprosentti

Yhtiömiehen nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Y-tunnus Kansalaisuus (jos ei Suomen)

Osuus varallisuudesta
murtolukuna prosentteina

Osuus tulosta
murtolukuna prosentteina

Äänetön yhtiömies

Osakkuus alkanut

Äänettömän yhtiömiehen korkoprosentti

Yhtiömiehen nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Y-tunnus Kansalaisuus (jos ei Suomen)

Osuus varallisuudesta
murtolukuna prosentteina

Osuus tulosta
murtolukuna prosentteina

Äänetön yhtiömies

Osakkuus alkanut

Äänettömän yhtiömiehen korkoprosentti
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Perusosa, sivu 3 (6)YTJ 1002   1.2019

Tarvittaessa tyhjää sivua voi kopioida.

Äänettömän yhtiömiehen pääomasijoitukset
yhteensä 

Äänettömän yhtiömiehen korkoprosentti

pp.kk.vvvvpp.kk.vvvv

pp.kk.vvvv

pp.kk.vvvv

pp.kk.vvvv

pp.kk.vvvv

euroa

euroa

euroa

euroa

euroa

Äänettömän yhtiömiehen pääomasijoitukset
yhteensä 

Äänettömän yhtiömiehen pääomasijoitukset
yhteensä 

Äänettömän yhtiömiehen pääomasijoitukset
yhteensä 

Äänettömän yhtiömiehen pääomasijoitukset
yhteensä 

Vastuunalainen
yhtiömies

Vastuunalainen
yhtiömies

Vastuunalainen
yhtiömies

Vastuunalainen
yhtiömies
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KAUPPAREKISTERIIN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT TIEDOT
Yhtiömiehen edustamisoikeus

Toiminimen kirjoittaa vastuunalainen yhtiömies yksin.

Toiminimi kirjoitetaan muulla tavalla, joka käy ilmi yhtiösopimuksen kohdasta.

Toimitusjohtaja (täytä lisäksi henkilötietolomake)
Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kansalaisuus (jos ei Suomen)

Prokuristi (täytä lisäksi henkilötietolomake)
Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Kansalaisuus (jos ei Suomen)

Prokuristi (täytä lisäksi henkilötietolomake)
Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Kansalaisuus (jos ei Suomen)

Miten yhtiötä edustetaan (yksin vai kenen kanssa yhdessä)

Muut rekisteröitäviksi ilmoitettavat tiedot 

Kaupparekisterin kappale, sivu 4 (6)YTJ 1002   1.2019

Miten yhtiötä edustetaan (yksin vai kenen kanssa yhdessä)
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Merkitse rasti, jos kommandiittiyhtiö on pääomarahasto

VEROHALLINTOON ILMOITETTAVAT TIEDOT

Yritys ilmoittautuu arvonlisävero-
velvolliseksi 

Yritys ei katso olevansa arvonlisä-
verovelvollinen 
(liitä mukaan selvitys perusteluista)

ostoista tai omasta käytöstä

EU-palvelumyynneistä ilmoituksenantovelvolliseksi

alkutuotannosta

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

Yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi 

vähäinen liiketoiminta (AVL 3 §, 15 000 euroa)

terveyden- ja sairaanhoitopalvelut (AVL 34 §)

sosiaalihuolto (AVL 37 §)

koulutuspalvelut (AVL 39 §)

rahoitus- ja vakuutuspalvelut (AVL 41 § ja 44 §)

muu veroton toiminta, mikä?

kiinteistön luovutukset (AVL 27 §)

yleishyödyllisen yhteisön / uskonnollisen yhdyskunnan
arvonlisäveroton toiminta (AVL 4‒5 §)

esiintymispalkkio tai tekijänoikeuskorvaukset
(AVL 45 §)

Yritys hakeutuu arvonlisävero-
velvolliseksi 

liiketoiminnasta

alkaen (pp.kk.vvvv)

alkaen (pp.kk.vvvv)

alkaen (pp.kk.vvvv)

kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta (AVL 12 § ja 
30 §, liitä mukaan kopio vuokrasopimuksesta tai muu 
selvitys vuokrattavasta kohteesta ja vuokralaisesta)

vähäisestä liiketoiminnasta (AVL 3 §, 15 000 euroa)

yhteisöhankinnasta (AVL 26 f §)

alkutuotannosta

yleishyödyllisenä yhteisönä tai uskonnollisena 
yhdyskuntana (AVL 12 § 1 mom.)

Peruste sille, että yritys ei katso olevansa arvonlisäverovelvollinen

alkaen (pp.kk.vvvv)

alkaen (pp.kk.vvvv)

Oma-aloitteisten verojen verokausi
Jos yrityksen liikevaihto on enintään 100 000 euroa kalenterivuodessa, voi arvonlisäveron ilmoittaa ja maksaa neljännesvuoden 
jaksoissa. Ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksun ja lähdeverot voi tällöin maksaa neljännesvuoden jaksoissa. Jos 
liikevaihto on enintään 30 000 euroa, arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa kalenterivuosittain ja muut verot voi maksaa 
neljännesvuosittain. Tiedot työnantajasuorituksista on ilmoitettava tulorekisteriin aina 5 päivän kuluessa palkanmaksupäivästä. 
Liikevaihtoon lasketaan myös yrityksen ulkomainen 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

Vain Verohallintoon ilmoitettava postiosoite (jos eri kuin sivulla 1)

Postiosoite (katu tai tie) Postinumero PostitoimipaikkaTalon 
nro PLHuoneis-

ton nroPorras
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Lisätietoja Verohallinnolle 

Ennakkoveroa koskevat tiedot

Ensimmäisen tilikauden arvioitu liikevaihto

euroa

Ensimmäisen tilikauden arvioitu tulos

euroa

Ennakkovero määrätään yhtiömiehille ilmoitetun tulo-osuuden mukaan.

Y2
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