Tyhjennä lomake
Viranomaisen merkintöjä

/
MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS
Yksityinen elinkeinonharjoittaja,
maa- ja metsätalouden harjoittaja

Y6

Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen, lopettamisen tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.
Lähetä lomake osoitteeseen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) - Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 HELSINKI
Perustiedot (täytä aina) Täytä lisäksi henkilötietolomake
YRITYS- JA YHTEISÖTUNNUS

Toiminimi

Elinkeinonharjoittajan nimi

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Yritys ilmoittautuu tai ilmoittaa muutoksen

Ilmoitus lopettamisesta
Elinkeinonharjoittaja poistetaan kaupparekisteristä
(lisätietoja käsittelyajasta: kaupparekisteri.fi)

Kaupparekisteriin (liitä mukaan kuitti käsittelymaksusta)
Ilmoita tiedot Verohallinnolle sivulla 3‒4.

Rekisteröinnin ajankohtaa koskeva pyyntö kaupparekisteriin / kiirehtimispyyntö (ei koske osoite- ja yhteystietomuutoksia)
Kaupparekisteri-ilmoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Poikkeuksia voidaan tehdä vain painavan syyn perusteella.
Pyyntö huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.
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Merkitse rasti, jos kyseessä on rekisteröinnin ajankohtaa koskeva pyyntö. Huom. Perustele pyyntö erillisellä liitteellä.
TÄYTÄ VAIN MUUTTUNEET TIEDOT
Uusi toiminimi (annetut toiminimet rekisteröidään alla olevassa järjestyksessä)

Uusi kotipaikka (Suomessa oleva kunta)

Muut mahdolliset toiminimet (täytä tarvittaessa)
Uudet rinnakkaistoiminimet (toiminimen vieraskieliset käännökset)

Uusi aputoiminimi

Aputoiminimellä harjoitettava toiminta

Uusi aputoiminimi

Aputoiminimellä harjoitettava toiminta

Julkiset yhteystiedot PRH ja Verohallinto (posti- tai käyntiosoite on pakollinen)
Uusi postiosoite (katu tai tie)

Uusi käyntiosoite (katu tai tie)

Uusi sähköposti

Talon
nro

Porras

Huoneiston nro

Talon
nro

PL

Postinumero

Postitoimipaikka

HuoneisPorras ton nro

Postinumero

Postitoimipaikka

Uusi puhelin

Uusi kotisivun osoite

Seuraavat yhteystiedot poistetaan

Tilikausi
Kuluva, poikkeava tilikausi (pp.kk.vvvv‒pp.kk.vvvv) (enintään 18 kk)

YTJ 1006 1.2017

Uusi, normaali tilikausi (pp.kk.‒pp.kk.)

Perusosa, sivu 1 (4)

Seuraava sivu

Y6

TÄYTÄ VAIN MUUTTUNEET TIEDOT
Toimintamuodon muutos (täytä lisäksi henkilötietolomake)
Nykyinen yritysmuoto

Uusi yritysmuoto

Kaupparekisteriin ilmoitettava uusi toimiala (ilmoita yrityksen koko toimiala)

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

Lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa (esim. asiamies tai tilitoimisto)

YTJ 10062

Henkilön ja yrityksen nimi

Postiosoite

Puhelin

Postinumero

Postitoimipaikka

Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköposti

Missä kirjanpitoaineistoa säilytetään? (Täytä tämä kohta aina)
Nimi

Postiosoite

Lisätietoja

Päiväys ja allekirjoitus
Päiväys

Puhelin

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Rekisteriseloste: Henkilötietolain 24 §:n mukaisen tiedon lomakkeeseen liittyvistä rekistereistä saa osoitteesta ytj.fi sekä Patentti- ja
rekisterihallituksesta ja Verohallinnosta.
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Perusosa, sivu 2 (4)

Lomakkeen alkuun

Seuraava sivu

Y6

MUUTOKSET VEROHALLINTOON. ILMOITA VAIN MUUTTUNEET TIEDOT.
Vain Verohallintoon ilmoitettava postiosoite (jos eri kuin sivulla 1)
Talon
nro

Postiosoite (katu tai tie)

Huoneiston nro

Porras

PL

Postinumero

Postitoimipaikka

Tiedot toiminnan jatkajasta (esim. yrityksen ostaja, konkurssipesä)
Yrittäjä jatkaa edeltäjän elinkeinotoimintaa tai
maataloustoimintaa
Edeltäjän Y-tunnus

Yrittäjä lopettaa elinkeinotoiminnan tai maataloustoiminnan ja
toimintaa jatkaa
Jatkajan Y-tunnus

Edeltäjän nimi

Jatkajan nimi, jos Y-tunnus ei ole tiedossa
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Ilmoittaudun
arvonlisäverovelvolliseksi

alkaen (pp.kk.vvvv)

Arvonlisäverovelvollisuuteni
päättyy

pp.kk.vvvv

liiketoiminnasta

liiketoiminnasta

ostoista tai omasta käytöstä

ostoista tai omasta käytöstä

EU-palvelumyynneistä ilmoituksenantovelvolliseksi

EU-palvelumyynneistä ilmoituksenantovelvollisena

alkutuotannosta

alkutuottajana

taide-esineen myynnistä (AVL 79 c §)

taide-esineen myynnistä (AVL 79 c §)

ulkomainen yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi

ulkomainen yritys päättää arvonlisäverovelvollisuuden

ulkomainen yritys ilmoittautuu vain
ilmoituksenantovelvolliseksi

ulkomaisen yrityksen ilmoituksenantovelvollisuus päättyy

ulkomainen kaukomyyjä ilmoittautuu verovelvolliseksi

ulkomaisena kaukomyyjänä
koska liikevaihto on vähäistä (AVL 3 §, 10 000 euroa)

Hakeudun
arvonlisäverovelvolliseksi

alkaen (pp.kk.vvvv)

Hakeutumiseni arvonlisäverovelvollisena päättyy

pp.kk.vvvv

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

kiinteistön käyttöoikeuden luovuttajana (AVL 12 § ja
30 §, liitä mukaan selvitys edellytysten päättymisestä)

vähäisestä liiketoiminnasta (AVL 3 §, 10 000 euroa)

vähäisen liiketoiminnan harjoittajana (AVL 3 §, 10 000 euroa)

yhteisöhankinnasta (AVL 26 f §)

yhteisöhankkijana (AVL 26 f §)

alkutuotannosta

alkutuottajana

taide-esineen tekijänä (AVL 79 c §)

taide-esineen tekijänä (AVL 79 c §)

ulkomaisena elinkeinonharjoittajana (AVL 12 § 2 mom.)

ulkomaisena elinkeinonharjoittajana (AVL 12 § 2 mom.)

ulkomaisena kaukomyyjänä (AVL 63 a §)

ulkomaisena kaukomyyjänä (AVL 63 a §)
Puolison allekirjoitus ja nimen selvennys

Merkitse rasti, jos puolisot harjoittavat toimintaa yhdessä
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Verohallinnon kappale, sivu 3(4)
Lomakkeen alkuun

Seuraava sivu

En katso olevani arvonlisäverovelvollinen (liitä mukaan selvitys perusteluista)

Y6

Peruste sille, että en katso olevani arvonlisäverovelvollinen
vähäinen toiminta (AVL 3 §,
10 000 euroa)

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

koulutuspalvelut (AVL 39 §)

terveyden- ja sairaanhoitopalvelut
(AVL 34 §)

esiintymispalkkiot tai tekijänoikeuskorvaukset (AVL 45 §)

muu veroton toiminta, mikä?

sosiaalihuoltopalvelut (AVL 37 §)

kiinteistön luovutukset (AVL 27 §)

Maa- ja metsätalouden harjoittaja
Ilmoita tässä päivä, jos maa- tai metsätila on hankittu tai luovutettu kuluvana vuonna.
Liitä mukaan kopio saantokirjasta, esim. kauppakirjasta tai lahjakirjasta.

Kirjanpidon muoto

yhdenkertainen

pp.kk.vvvv

kahdenkertainen

Palkanmaksua koskeva muutos tai lopettaminen
alkaen (pp.kk.vvvv)
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Ilmoittaudun säännöllisesti palkkoja
maksavaksi työnantajaksi

pp.kk.vvvv
Lopetan säännöllisesti palkkoja
maksavana työnantajana

Ennakkoperintärekisterin muutos tai lopettaminen
Rekisteriin merkitään tai rekisteristä poistetaan aikaisintaan ilmoituksen saapumispäivästä
alkaen (pp.kk.vvvv)
Hakeudun ennakkoperintärekisteriin
(EPL 25 §)

pp.kk.vvvv

Lopetan ennakkoperintärekisteröitynä

Toiminta keskeytetään (keskeytystietoa ei rekisteröidä kaupparekisteriin eikä toimintaa merkitä lopetetuksi)
alkaen (pp.kk.vvvv)
määräajaksi

/

20

‒

/

20

toistaiseksi

Oma-aloitteisten verojen verokausi
Jos yrityksen liikevaihto on enintään 100 000 euroa kalenterivuodessa, arvonlisäveron, ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksun ja lähdeverot voi ilmoittaa ja maksaa neljännesvuoden jaksoissa. Jos liikevaihto on enintään 30 000 euroa, arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa kalenterivuosittain ja muut verot neljännesvuosittain. Liikevaihtoon lasketaan myös yrityksen ulkomainen liikevaihto.
Kalenterivuoden liikevaihto on enintään 30 000 euroa

Kalenterivuoden liikevaihto on 30 001‒100 000 euroa

Kalenterivuoden liikevaihto on yli 100 000 euroa
Haluttu verokausi työnantajasuorituksissa

Haluttu verokausi arvonlisäverotuksessa
vuosi

neljännesvuosi

neljännesvuosi

kuukausi

kuukausi
Olen alkutuottaja tai taide-esineen tekijä ja arvonlisäveron verokausi on normaalisti vuosi.
neljännesvuosi

Haluan, että arvonlisäveron verokausi on

kuukausi

Verohallinto päättää verokauden pituuden ja lähettää siitä kirjallisen ilmoituksen.

Ennakkoveroa koskevat tiedot
Haen muutosta ennakkoveroon sähköisesti (vero.fi/verokortti)
euroa
Kuluvan tilikauden arvioitu liikevaihto
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euroa
Kuluvan tilikauden arvioitu tulos

Verohallinnon kappale, sivu 4 (4)
Lomakkeen alkuun

Tulosta

