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ASUTAMISAVALDUS
Aktsiaselts, ühistu, hoiupank, 
sihtasutus, selts ja muu  ühing

Asukoht

Muud võimalikud ärinimed (täitke vajadusel)
Paralleelsed ärinimed (ärinime võõrkeelsed tõlked)

Lisategevusnimi Lisategevusnime all teostatav äritegevus

Lisategevusnime all teostatav äritegevus

Avalikud kontaktandmed Patendi- ja registriamet ja Maksuamet (posti- või külastusaadress on kohustuslik)
Postiaadress (tänav või tee)

Külastusaadress  (tänav või tee)

TelefonE-post Kodulehe aadress

Aruandeperiood algab ettevõtte asutamise kuupäevast või välisriigi ettevõtte puhul tegevuse alustamisest Soomes. Kui 
tegevus on alanud enne asutamise kuupäeva või tegu on seltsiga, palume tutvuda juhendiga. 

Asutamise kuupäev või tegevuse algamine
 Soomes

Esimese aruandeperioodi lõppemise 
kuupäev

  (maksimaalselt 18 kuud)

YTJ 1001  1.2019

Järgmine aruandeperiood algab automaatselt peale eelmise lõppemist ja kestab aasta.
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J 
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1

Märkige ristikesega, kui tegu on registreerimise aega puudutava taotlusega. NB! Põhjendage taotlust eraldi lisas.

Välisriigi ettevõtte kodukohariik

Blanketiga saab registreeruda äriregistrisse, sihtasutuste registrisse, käibemaksukohuslaste registrisse, ettemaksuregistrisse, 
tööandjaregistrisse ja kindlustusmaksukohuslaseks.

Sihtnumber Linn/valdHoone
nrnr

pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa

Y1

Ametniku kirjed

Palume saata blanketi aadressil Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) - Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 HELSINKI
Ettevõtte või ühingu nimi
Ärinimi (kinnitatakse peale seda, kui nimi on äriregistris vastu võetud) Ettevõtte keel

soome rootsi
Teine nimevariant Kolmas nimevariant

Ettevõte registreerub (andmed teatakse Maksuametile lehekülgedel 3 - 4)

Äriregistrisse (lisage avaldusele käsitlemistasu kviitung) Sihtasutuste registrisse

Registreerimise aega puudutav taotlus äriregistrile / menetluse kiirendamise taotlus (ei kehti aadressi ja kontaktandmete 
muudatusi) Äriregistri registreerimisteated käsitletakse saabumise järjekorras. Erandeid võib teha ainult mõjuval põhjusel. Taotlus 
võetakse arvesse vastavalt võimalustele.

Vald

Lisategevusnimi

Maja Trepi-
koda Postkast

Linn/valdSihtnumberHoone
nr

Trepi-
kodanr

Maja

Põhiosa, lk 1 (4)



  
  
  

Äriregistrikood

Ettevõtlusvorm (palume lisaks täita kohustuslik lisablankett vastavalt ettevõtlusvormile) 

Lisablanketid: valige ja täitke vähemalt üks blankett vastavalt ettevõtlusvormile

Elamisõiguskorteriühistu, elanikuhaldusala,
Euroopa majandushuviühing või mujal
registreeritud huviühingu Soomes asuv tegevuskoht
või hüpoteegiühing, hoiupank või riigiettevõte

 1  Aktsiaselts või avalik aktsiaselts

Korteriühistu või kindlustusaktsiaselts või 
avalik kindlustusaktsiaselts  1B  

5

Ühistu või hoiupank 2  

Välismaise ettevõtja filiaal 3  
 Vastastikune kindlustusselts, avalik
vastastikune kindlustusselts või
kindlustusselts

4 

 12 Selts

Kuupäev ja allkiri
Kuupäev Allkiri ja nimi loetavalt

 
Telefon

Registri kirjeldus: Isikuandmeseaduse § 24 sätestatud andmed blanketiga seotud registritest saab aadressil ytj.fi ning Patendi- ja 
registeriametist ja Maksuametist.
 
YTJ 1001  1.2019 Põhiosa, lk 2 (4)

korteriühistu

avalik aktsiaselts

aktsiaselts (eraaktsiaselts) ühistu

sihtasutus

selts

välismaine ettevõte

välismaise ettevõtja filiaal

 6208 Korteriühistu ja kinnistuühing6204

Lisateavet käesoleva avalduse kohta annab (nt esindaja või raamatupidamisbüroo)
Isiku ja ettevõtte nimi

Postiaadress Sihtnumber Linn/vald

Telefon E-post

YT
J 

10
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2

Seltsiregistrinumber

Lisablanketid Maksuametile

Lisablankett välismaise ettevõtte 
registreerimiseks

muu, mis?    

Ettevõte jätkab eelkäija ettevõtte majandusegevust või äritegevust (näiteks jagunemine), vt juhend.
Palun täitke lisaks isikuandmete blankett.

Maksuametile teatatav põhitegevusala (viiekohaline tegevusalakategooria (TOL 2008) kood, lisateavet koodide kohta on Soome statistikameti kodulehel)

Y1

 11A Sihtasutus (vastavalt uuele 
sihtasutusseadusele 487/2015)

Eelkäija ettevõtte nimi



VÄLISMAISE ETTEVÕTTE REGISTREERMINE
Vormide Y1 ja Y2 lisa

Ettevõtte nimi
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Välismaine registreerimisnumber või ettevõtte kood Välismaine käibemaksukohustuslase kood

IBAN BIC

Ettevõte registreerib ennast 
käibemaksukohustuslaseks 

Äritegevusest (näiteks püsiv tegevuskoht Soomes)
Deklaratsiooni esitamise kohustus ainult (teavituskohus- 
tuslane) Euroopa Liidu või ehitusteenuste ostmisel 
(täitmise juhendit vt lk 10-11)
Kaugmüügi korral tarbijatele Soomes, alumine piirväärtus 
ületatakse alustamise kuupäeval (käibemaksuseaduse § 63 a 
ja §69 m) 

Tulumaksu ettemaksmise registreerimine

Töötasu maksmine

Ettevõte registreerib ennast regulaarselt töötasu maksvaks tööandjaks

Käibemaksukohustuslaseks registreerimine

Kindlustustasu maks

Konto number

Ettevõtehakkab vabatahtlikult 
käibemaksukohustuslaseks
(vt täitmise juhiseid lk 12-13)

Käibemaksukohustuslaseks hakkamine

Ettevõte

Ettevõte registreerib ennast kindlustusmaksukohustuslaseks

Kas asjaajamiskeel on inglise keel?

Jah

alates (pp.kk.aaaa) alates (pp.kk.aaaa)

alates (pp.kk.aaaa)

alates (pp.kk.aaaa)

alates (pp.kk.aaaa)

Välismaine maksustamisel kasutatav number (TIN)

Vaid maksuhaldurile teatatav postiaadress (ei ole näha aadressis ytj.fi)
Postiaadress (tänav või tee)

Sihtnumber Asula

Maja nr

PK

Korteri nrTrepikoda

Riik

Ettevõte taotleb tulumaksu ettemaksmise registrisse kandmist 
(tulumaksu ettemaksu seaduse § 25)

62
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1

Omaalgatuslike maksude maksuperiood
Kui ettevõtte käive on kalendriaastas maksimaalselt 100 000 eurot, võib käibemaksu, kinnipeetavad tulumaksud, tööandja 
sotsiaalkindlustusmaksu ja tuluallikamaksud deklareerida ja maksta tsükliliselt kord kvartalis. Kui käive on maksimaalselt 30 000 
eurot, võib käibemaksu deklareerida ja maksta kalendriaastate kaupa ja muud maksud kvartalite kaupa. Käibe hulka loetakse ka 
ettevõtte välismaine käive.

Kalendriaasta käive on maksimaalselt  30 000 eurot

Soovitud periood käibemaksu tasumise osas

aasta

kvartal

kuu

Kalendriaasta käive on 30 001 - 100 000 eurot

Soovitud periood tööandjakohustuste osas

kvartal

kuu

Maksuhaldur võtab vastu otsuse maksuperioodi pikkuse kohta ja saadab selle kohta kirjaliku teate.

Kalendriaasta käive on üle 100 000 euro

Vabatahtlikult käibemaksukohustuslaseks 

Kinnistu kasutusõiguse üleandja taotleb  staatust (käibe- 
maksuseaduse §-id 12  ja 30, lisage koopia üürilepingust)

Kaugmüügi eest tarbijatele Soomes, alumine piirväärtus ei 
ole ületatud (käibemaksuseaduse § 63 a ja § 69 m)



Kui ettevõte teeb ehitus- või montaažitöid, kas ühe töövõtuobjekti 
või mitme järjestikuse töövõtuobjekti kestus on Soomes üle 9 kuu? Jah Ei

Töötajate arv Soomes Kas ettevõtte töötajad viibivad Soomes kauem kui 6 kuud?

Millised tööülesanded on ettevõtte töötajatel Soomes (nt müük, turustamine jne)

Kas ettevõtel on Soomes
kontor või töökoda müügikoht ladu muu tegevuskoht

Jah Ei 

Kas ettevõtte juhtkond asub püsivalt Soomes?

Kas Soomes leidub füüsiline või juriidiline isik, kellel on õigus sõlmida ettevõtet siduvaid lepinguid või vastu võtta tellimusi? 

Kas ettevõte müüb Soomes kauba? 
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Tegevuse kirjeldus Soomes
Millist tegevust ettevõte Soomes praktiseerib?

Tellija Objekt Kestus (pp.kk.aaaa‒pp.kk.aaaa)

Kus tehakse ettevõtet puudutavad olulised otsused?

0 2‒5 üle 5 Jah Ei

Jah Ei Jah Ei Jah, milline? Ei 

Jah Ei 

Jah Ei 

Eraisikutele Soomes käibemaksukohustuslasena registreeritud ettevõtetele Muule sihtgrupile

Milliste allpool nimetatud tegevustega ettevõte tegeleb 
Ühendusesisene müük Soomest Ühendusesisesed ostud Soome Eksport Soomest 

Jah Ei Jah Ei Jah Ei 

Kuupäev
Kuupäev ja allkiri

Allkiri ja nime väljakirjutus (vajaduse korral lisage volitus)

1

Registrikood

Ettevõtte residendiriigis Soomes Mujal

Hinnang investeeringute summale esimese majandusaasta jooksul eurot

Kohustuslikud lisad Vajaduse korral lisage
Väljavõte koduriigi äriregistrist

Töövõtulepingu koopia

Äriregistri väljavõtte tõlge

Koopia tööjõu rentimise lepingust

Volitus

Üürilepingu koopia 
(käibemaksuseaduse §-id 12  ja 30)

Lisateave

62
04

2

(soome, rootsi või inglise keeles)

Täitke see punkt, kui ettevõte teeb Soomes ehitus- või montaažitöid

Eraisikutele Soomes käibemaksukohustuslasena registreeritud ettevõtetele Muule sihtgrupile

Kas ettevõte müüb Soomes teenuseid? 

VÄLISMAISE ETTEVÕTTE REGISTREERMINE
Vormide Y1 ja Y2 lisa
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