Viranomaisen merkintöjä

Tyhjennä lomake

/

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS
Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki,
säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

Y4

Lomakkeella voitte ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollistenrekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja vakuutusmaksuverovelvollisuuteen.
Lähettäkää lomake osoitteella: PRH - VEROHALLINTO, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 HELSINKI
Perustiedot (Täytettävä aina)
YRITYS- JA YHTEISÖTUNNUS

Toiminimi

Yritys ilmoittaa muutoksen yhteystietoihin tai muutoksen seuraaviin rekistereihin:
vain yhteystiedot muuttuvat

kaupparekisteriin (mukaan kuitti käsittelymaksusta)
ennakkoperintärekisteriin

arvonlisäverovelvollisten
rekisteriin

työnantajarekisteriin

Verohallinnon vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteriin

säätiörekisteriin
Verohallinnon
asiakasrekisteriin

Toiminta keskeytetään (Keskeytystietoa ei rekisteröidä eikä toimintaa merkitä lopetetuksi kaupparekisteriin.)
määräajaksi

/

20

-

/

20

toistaiseksi

alkaen, pvm

Yritys ilmoittaa lopettamisen seuraaviin rekistereihin:
kaupparekisteriin

arvonlisäverovelvollisten
rekisteriin

työnantajarekisteriin

säätiörekisteriin

ennakkoperintärekisteriin

Verohallinnon vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteriin

Verohallinnon
asiakasrekisteriin

TÄYTTÄKÄÄ AINOASTAAN MUUTTUNEET TIEDOT
Uusi toiminimi

Uusi kotipaikka (kunta)

Muut mahdolliset toiminimet
Uudet rinnakkaistoiminimet (Toiminimen vieraskieliset käännökset)
Uusi aputoiminimi

Aputoiminimellä harjoitettava toimialan osa

Uusi aputoiminimi

Aputoiminimellä harjoitettava toimialan osa

Yhteystiedot
Uusi postiosoite (katu/tie, talon nro, porras, huoneiston nro tai
postilokero)

Postinumero

Postitoimipaikka

Uusi käyntiosoite (katu/tie, talon nro, porras, huoneiston nro)

Postinumero

Postitoimipaikka

Uusi puhelin

Uusi matkapuhelin

Uusi sähköposti

Uusi faksi
Uusi kotisivun www-osoite

Seuraavat yhteystiedot poistetaan

Tilikausi
Kuluva poikkeava tilikausi (pv.kk.vvvv - pv.kk.vvvv)
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Uusi normaali tilikausi (pv.kk - pv.kk)

Perusosa, sivu 1 (4)

Seuraava sivu

TÄYTTÄKÄÄ AINOASTAAN MUUTTUNEET TIEDOT
Yritysmuodon muutos
Nykyinen yritysmuoto

Uusi yritysmuoto

Verohallinnolle tästä ilmoituksesta lisätietoja antava henkilö ja/tai yritys esim. tilitoimisto
Nimi

Y4

Postiosoite

Postinumero

Puhelin

Matkapuhelin

Faksi

Sähköposti

Yritys- ja yhteisötunnus

Postitoimipaikka

Kauppa- tai säätiörekisterille tästä ilmoituksesta lisätietoja antava henkilö ja/tai yritys (asiamies)
Yrityksen nimi
Henkilön nimi
Postiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Matkapuhelin

Faksi

Sähköposti

Lisätietoja

YRITYSMUOTOKOHTAISET LIITELOMAKKEET
Täyttäkää yksi seuraavista lomakkeista, jos muutos- tai lopettamisilmoitus koskee kauppa- tai säätiörekisterin tietoja.

13
13B

MUUTOSILMOITUS KAUPPAREKISTERIIN,
OSAKEYHTIÖ/JULKINEN OSAKEYHTIÖ

16

SULAUTUMIS- / JAKAUTUMISILMOITUS
KAUPPAREKISTERIIN,
OSAKEYHTIÖ/JULKINEN OSAKEYHTIÖ

MUUTOSILMOITUS KAUPPAREKISTERIIN,
ASUNTO-OSAKEYHTIÖ/VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ/
JULKINEN VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ

17

MUUTOS- / LOPETTAMISILMOITUS
SÄÄTIÖREKISTERIIN

14

MUUTOSILMOITUS KAUPPAREKISTERIIN,
MUUT YRITYSMUODOT

15

LOPETTAMISILMOITUS KAUPPAREKISTERIIN

Täyttäkää myös lomakkeen sivut 3-4, jos olette ilmoittanut muutoksen tai lopettamisen sivulla 1 arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin tai vakuutusmaksuverovelvollisuuteen.
Päiväys ja allekirjoitus
Päiväys

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Puhelin

Henkilötietolain 24 §:n mukainen informaatio lomakkeeseen liittyvistä rekistereistä on saatavissa Internetistä osoitteesta www.ytj.fi sekä Patentti- ja
rekisterihallituksesta ja Verohallinnosta.
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Perusosa, sivu 2 (4)

Lomakkeen alkuun

Seuraava sivu

Verohallintoon ilmoitettava postiosoite
Merkitkää rasti ruutuun, jos postiosoite on sama kuin sivulla 1 ilmoitettu yleiseen käyttöön tarkoitettu osoitetieto.
Muussa tapauksessa täyttäkää alla olevalle riville osoitetiedot.
Postiosoite

Y4

Postinumero

Postitoimipaikka

Verohallintoon ilmoitettava uusi päätoimiala

Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen
Ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi

Ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä

alkaen, pvm

alkaen, pvm

Ulkomaalainen elinkeinonharjoittaja ilmoittautuu
arvonlisäverovelvolliseksi

vain ilmoituksenantovelvolliseksi
alkaen, pvm

alkaen, pvm

Harjoittaa ainoastaan alkutuotantoa
Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen
Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja
(AVL 12 ja 30 §)

Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja, yleishyödyllinen
yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta (AVL 12.1 §)

alkaen, pvm

alkaen, pvm

Ulkomaalainen elinkeinonharjoittaja
(AVL 12.2 §)

Ulkomainen kaukomyynti (AVL 63 a §)

Yhteisöhankkija (AVL 26 f §)

alkaen, pvm

alkaen, pvm

(pv.kk.vvvv - pv.kk.vvvv)

Alkutuottaja hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi
alkaen, pvm
Tilikauden liikevaihto (AVL 3 §)
euroa
Ei katso olevansa arvonlisäverovelvollinen, perustelut
Vähäinen toiminta AVL 3 §

Rahoituspalvelut AVL 41 §

Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut
AVL 34 §

Yleishyödyllisen yhteisön / uskonnollisen
yhdyskunnan arvonlisäveroton toiminta
AVL 4-5 §

Vakuutuspalvelut AVL 44 §

Muu veroton toiminta, mikä?

Sosiaalihuoltopalvelut AVL 37 §

Esiintymispalkkiot tai tekijänoikeuskorvaukset AVL 45 §

Koulutuspalvelut AVL 39 §

Kiinteistönluovutukset AVL 27 §

Tilinumero
IBAN

BIC

Arvonlisäverovelvollisuuden lopettaminen
Lopettaa arvonlisäverollisen toiminnan
Liiketoiminta
loppunut, pvm
Hakeutuminen päättyy
Vähäinen liiketoiminta,
pvm

Arvonlisäverovelvollisuus päättynyt,
koska liikevaihto on vähäinen

Alkutuotanto
loppunut, pvm

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja, pvm

Alkutuottajan vähäinen
liiketoiminta, pvm

Ulkomaalainen
Ulkomaalainen elinkeinoYhteisöhankkija, pvm
kaukomyyjä, pvm
toiminnan harjoittaja, pvm
Verovelvollisen veloittamatta tai kertymättä olleista myyntihinnoista
Toiminnan viimeiseltä kalenterikuukaudelta verovelvollisen haltuun
jääneistä tavaroista ja palveluista suoritettavan veron määrä euroina
lopettamiskuukaudelta suoritettavan veron määrä euroina (myös sentit)
(myös sentit)
Onko vero ilmoitettu lopettamiskuukaudelta annetussa kausiveroilmoituksessa?

kyllä
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ei

Haltuun ei
jäänyt tavaroita

Ei jäänyt veloittamatonta
tai kertymätöntä myyntiä

Veroviranomaisen kappale, sivu 3 (4)

Lomakkeen alkuun

Seuraava sivu

Tiedot liiketoiminnan jatkajasta (esim. yrityksen ostaja, konkurssipesä)
Onko liikeomaisuus myyty liiketoiminnan jatkajalle?
kyllä
ei
Jatkajan täydellinen nimi tai toiminimi

Yritys- ja yhteisötunnus tai henkilötunnus

Postiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Osoitetiedot toiminnan lopettamisen jälkeen
Postiosoite toiminnan lopettamisen jälkeen

Postinumero

Postitoimipaikka

Y4
Puhelin

Ulkomaan postiosoite ja valtio

Palkanmaksun muutosta koskevat tiedot
Ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi

Ilmoittautuu merityötuloa maksavaksi työnantajaksi

alkaen, pvm

alkaen, pvm

Palkanmaksun lopettaminen
Lopettaa säännöllisesti palkkoja maksavana työnantajana

Lopettaa merityötuloa maksavana työnantajana

Viimeinen palkanmaksupäivä

Viimeinen palkanmaksupäivä

Ennakkoperintärekisterin muutos/lopettaminen
Hakeutuu ennakkoperintärekisteriin (EPL 25 §)

Lopettaa ennakkoperintärekisteröitynä

alkaen, pvm
Ennakoveron määräämistä koskevat tiedot
Ensimmäisen tilikauden arvioitu liikevaihto

alkaen, pvm

Ensimmäisen tilikauden arvioitu verotettava tulo

euroa

euroa

Ennakkovero toimintaa lopetettaessa
Hakee ennakkoveron poistamista
Hakee ennakkoveron alentamista
Viimeisen tilikauden tilinpäätös tai muu laskelma on aina liitettävä mukaan.
Vakuutusmaksuverovelvollisuuden muutos/lopettaminen
Ilmoittautuu vakuutusmaksuverovelvolliseksi

Lopettaa vakuutusmaksuverovelvollisena

alkaen, pvm

alkaen, pvm

Lisätietoja
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Veroviranomaisen kappale, sivu 4 (4)

Lomakkeen alkuun

Tulosta

Tyhjennä lomake
Kaupparekisteri

MUUTOSILMOITUS
Liite lomakkeeseen Y4

14

Muut yritysmuodot kuin avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö,
yksityinen elinkeinonharjoittaja ja osakeyhtiöt

Yrityksen toiminimi
Yritys- ja yhteisötunnus

Kaupparekisteritietojen muutokset

Ohjeita rekisteritietojen muutoksien ilmoittamisesta ja käsittelymaksusta: www.prh.fi
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Liitelomake, sivu 1 (1)

Tulosta

