Tyhjennä
Viranomaisen merkintöjä

/

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS
Yhdistys, kauppakamari, uskonnollinen yhdyskunta, seurakunta

Y4a

Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen yhdistysrekisteriin ja uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin.
Lähetä lomake osoitteeseen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) - Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 HELSINKI
Perustiedot (täytä aina)
YRITYS- JA YHTEISÖTUNNUS

Nimi

Yhteisö ilmoittaa muutoksen
Ilmoitus lopettamisesta

Ilmoitus muutoksesta

Rekisteröinnin ajankohtaa koskeva pyyntö yhdistysrekisteriin / kiirehtimispyyntö
Yhdistysrekisteri-ilmoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Poikkeuksia voidaan tehdä vain painavan syyn perusteella.
Pyyntö huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.
Merkitse rasti, jos kyseessä on rekisteröinnin ajankohtaa koskeva pyyntö. Huom. Perustele pyyntö erillisellä liitteellä.
TÄYTÄ VAIN MUUTTUNEET TIEDOT
Uusi kotipaikka (kunta)

YTJ 1004a1

Uusi nimi (varmistuu vasta, kun nimi on rekisteröity)

Julkiset yhteystiedot PRH (postiosoite on pakollinen)
Uusi postiosoite (katu tai tie)

Talon
nro

C/O tarkenne

Ulkomainen postiosoite

Uusi sähköposti

Uusi puhelin

Porras

Huoneiston nro

PL

Postinumero

Postitoimipaikka

Uusi kotisivun osoite

Seuraavat yhteystiedot poistetaan

Lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa (esim. asiamies tai liitto)
Henkilön ja yhteisön nimi

Postinumero

Postiosoite

Puhelin

Postitoimipaikka

Sähköposti

Yhteisömuodon mukaan valittavat liitelomakkeet
Täytä liitelomake, jos ilmoitat tietoja yhdistysrekisterin tai uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin

19A Muutosilmoitus yhdistys tai kauppakamari
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Muutosilmoitus uskonnollinen yhdyskunta,

20A Purkautumisilmoitus yhdistys tai kauppakamari
Purkautumisilmoitus uskonnollinen yhdyskunta,

19B seurakunta tai paikallisyhteisö

20B seurakunta tai paikallisyhteisö

19C Keskuskauppakamarin lautakuntailmoitus

6214

Yhdistyksen tiedot Verohallinnolle

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.

Tulosta

Tyhjennä

YHDISTYKSEN TIEDOT
VEROHALLINNOLLE (6214)

Anna tällä liitelomakkeella tiedot Verohallintoon, mikäli yhdistyksellä on tarvetta ilmoittautua Verohallinnon rekistereihin tai muuten ilmoittaa
elinkeinotoiminnan aloittamisesta. Tarkista mukaan annettavat mahdolliset liiteasiakirjat täyttöohjeesta.
Lähetä lomake osoitteeseen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) - Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 HELSINKI
Perustiedot (täytä aina)
YRITYS- JA YHTEISÖTUNNUS

Nimi

Verohallintoon ilmoitettava uusi postiosoite
C/O tarkenne

Postiosoite (katu tai tie)

Talon
nro

Porras

Huoneiston nro

PL

Postinumero

Postitoimipaikka

Yhdistysten toimialaksi tulee automaattisesti 94999 Muualla luokittelemattomat muut järjestöt. Mikäli yhdistyksen päätoimialaksi halutaan
jokin muu, ilmoita se tässä.

YTJ 62141

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

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

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

alkaen (pp.kk.vvvv)
Yhdistys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi (Lue lisää vero.fi:stä)

alkaen (pp.kk.vvvv)
Arvonlisäverovelvollisuus
päättyy (Lue lisää vero.fi:stä)

liiketoiminnasta

liiketoiminnasta

ostoista tai omasta käytöstä

ostoista tai omasta käytöstä

EU-palvelumyynneistä ilmoituksenantovelvolliseksi

EU-palvelumyynneistä ilmoituksenantovelvolliseksi

alkutuotannosta

alkutuotannosta

alkaen (pp.kk.vvvv)
Yhdistys hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi

alkaen (pp.kk.vvvv)
Hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi päättyy

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

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

vähäisestä liiketoiminnasta (AVL 3 §, 10 000 euroa)

vähäisestä liiketoiminnasta (AVL 3 §, 10 000 euroa)

yhteisöhankinnasta (AVL 26 f §)

yhteisöhankinnasta (AVL 26 f §)

alkutuotannosta

alkutuotannosta

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

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

Palkanmaksua koskeva muutos tai lopettaminen
alkaen (pp.kk.vvvv)

Yhdistys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi
(Lue lisää vero.fi:stä)

Yhdistys lopettaa säännöllisesti palkkoja
maksavana työnantajana
(Lue lisää vero.fi:stä)

pp.kk.vvvv

Ennakkoperintärekisterin muutos tai lopettaminen
Rekisteriin merkitään tai rekisteristä poistetaan aikaisintaan ilmoituksen saapumispäivästä
Yhdistys hakeutuu ennakkoperintärekisteriin alkaen (pp.kk.vvvv)
(EPL 25 §)
(Lue lisää vero.fi:stä)

Yhdistys lopettaa ennakkoperintärekisteröitynä
(Lue lisää vero.fi:stä)

pp.kk.vvvv

Oma-aloitteisten verojen verokausi
Jos yhdistyksen liikevaihto on enintään 100 000 euroa kalenterivuodessa, arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa neljännesvuoden
jaksoissa. Ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksun ja lähdeverot voi maksaa neljännesvuoden jaksoissa. Jos liikevaihto
on enintään 30 000 euroa, arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa kalenterivuosittain ja muut verot maksaa neljännesvuosittain.
Kalenterivuoden liikevaihto on enintään 30 000 euroa

Kalenterivuoden liikevaihto on 30 001‒100 000 euroa

Kalenterivuoden liikevaihto on yli 100 000 euroa

YTJ 62142

Haluttu verokausi arvonlisäverotuksessa

Haluttu verokausi työnantajasuorituksissa

vuosi

neljännesvuosi

neljännesvuosi

kuukausi

kuukausi
Verohallinto päättää verokauden pituuden ja lähettää siitä kirjallisen ilmoituksen.

Päiväys ja allekirjoitus (Lue tarkemmin täyttöohjeesta)
Päiväys
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Allekirjoitus ja nimen selvennys

Puhelin

Lomakkeen alkuun

Tulosta

