Töm blanketten
Mydighetens anteckningar

/

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN
Förening, handelskammare, religionssamfund,
församling

Y4a

Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till förenigsregistret eller registret över religionssamfund.
Skicka blanketten till Patent- och registerstyrelsen (PRS) - Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231
HELSINGFORS
Grunduppgifter (ska alltid fyllas i)
FÖRETAGS- OCH ORGANISATIONSNUMMER

Namn

Samfundet anmäler ändringar
Anmälan om ändring

Anmälan om nedläggning

Begäran som gäller registrering i handelsregistret / begäran om påskyndad behandling
Handelsregisteranmälningarna handläggs i den ordning de kommer in. Handelsregistret avviker från denna ordning enbart av
vägande skäl. Begäran tas i beaktande om möjligt.
Kryssa för denna punkt om begäran gäller registreringstidpunkt. Obs. Motivera begäran i en separat bilaga.
FYLL I ENDAST DE UPPGIFTER SOM ÄNDRATS
Ny hemort (kommun)
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Nytt namn (bekräftas först när namnet har registrerats)

Offentliga kontaktuppgifter PRS (postadress är en obligatorisk uppgift)
Ny postadress (gata eller väg)

Husnr

C/O

Utländsk postadress

Ny E-post

Nytt telefonnummer

Trappa Lägenhet

Postnummer

PB

Postkontor

Ny webbadress

Följande kontaktuppgifter ska avregistreras

Tilläggsuppgifter om denna anmälan lämnas av (t.ex. ett ombud eller ett förbund)
Personens och samfundets namn

Postnummer

Postadress

Telefon

Postkontor

E-post

Bilageblanketter som väljs enligt samfundsform
Fyll i bilageblanketten om du anmäler uppgifter till föreningsregistret eller till registret över religionssamfund

19A Ändringsanmälan förening eller handelskammare
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Ändringsanmälan religionssamfund, församling

20A Anmälan om upplösning förening eller handelskammare
Anmälan om upplösning religionssamfund, församling

19B eller lokalsamfund

20B eller lokalsamfund

19C Centralhandelskammarens anmälan om nämnd

6214

Föreningens uppgifter till Skatteförvaltningen

Datum och underskrift
Datum

Underskrift och namnförtydligande

Telefon

Registerbeskrivning: (24 § i personuppgiftslagen) information om de register som nämns på blanketten är tillgänglig på ytj.fi eller hos
Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen.

Skriv ut blanketten

Töm blanketten

FÖRENINGENS UPPGIFTER
TILL SKATTEFÖRVALTNINGEN (6214r)

På den här bilageblanketten ska du lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om föreningen behöver anmäla sig till Skatteförvaltningens
register eller anmäla att den inleder näringsverksamhet. Kontrollera i blankettanvisningen vilka eventuella bilagedokument som ska bifogas.
Skicka blanketten till: Patent- och registerstyrelsen (PRS) - Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 HELSINGFORS.

Grunduppgifter (ska alltid fyllas i)
FÖRETAGS- OCH ORGANISATIONSNUMMER

Namn

Ny postadress som uppges för Skatteförvaltningen
C/O

Postadress (gata eller väg)

Husnr

Trappa Lägenhet

PB

Postnummer

Postkontor

En föreningens bransch är automatiskt 94999 Övriga organisationer. Om du vill registrera en annan huvudbransch för
föreningen, ska du ange den här.
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Föreningens huvudbransch för Skatteförvaltningen (den femsiffriga koden enligt TOL 2008, läs mer om koderna på Statistikcentralens webbplats)

Räkenskapsperiod (enligt stadgarna)
Innevarande avvikande räkenskapsperiod (dd.mm.åååå‒dd.mm.åååå) högst 18 mån. Ny normal räkenskapsperiod (dd.mm.‒dd.mm.)

Föreningen anmäler sig som
momsskyldig
(Läs mer på skatt.fi)

fr.o.m. (dd.mm.åååå)

fr.o.m. (dd.mm.åååå)
Momsskyldigheten upphör
(Läs mer på skatt.fi)

för rörelseverksamhet

för rörelseverksamhet

för inköp eller eget bruk

för inköp eller eget bruk

deklarationsskyldig för försäljning av tjänster inom EU

deklarationsskyldig för försäljning av tjänster inom EU

för primärproduktion

för primärproduktion

fr.o.m. (dd.mm.åååå)
Föreningen ansöker om
momsregistrering

fr.o.m. (dd.mm.åååå)
Momsskyldigheten på egen
ansökan upphör

för överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet (MomsL 12 §
och 30 §, bifoga en kopia av hyreskontraktet eller annan
utredning om hyresobjektet och hyresgästen)

för överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet (MomsL 12 §
och 30 §, bifoga en kopia av hyreskontraktet eller annan
utredning om hyresobjektet och hyresgästen)

för rörelseverksamhet i liten skala
(MomsL 3 §, 10 000 euro)

för rörelseverksamhet i liten skala
(MomsL 3 §, 10 000 euro)

för gemenskapsinterna förvärv (MomsL 26 f §)

för gemenskapsinterna förvärv (MomsL 26 f §)

för primärproduktion

för primärproduktion

som allmännyttigt samfund eller religionssamfund
(MomsL 12 § 1 mom.)

religionssamfund (MomsL 12 § 1 mom.)
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Till följande sida

Ändring eller nedläggning som gäller löneutbetalning
Föreningen anmäler sig som arbetsgivare
som betalar löner regelbundet
(Läs mer på skatt.fi)

fr.o.m. (dd.mm.åååå)

Föreningen slutar som arbetsgivare som
betalar löner regelbundet
(Läs mer på skatt.fi)

dd.mm.åååå

Ändring i eller avslutande av förskottsuppbördsregistrering
Föreningen kan registreras eller avregistreras tidigast den dag då anmälan har kommit in
Föreningen ansöker om registrering i
fr.o.m. (dd.mm.åååå) Föreningen ska avregistreras
förskottsuppbördsregistret (Lagen om
från förskottsuppbördsregistret
förskottsuppbörd 25 §)
(Läs mer på skatt.fi)
(Läs mer på skatt.fi)

dd.mm.åååå

Skatteperioden för skatter på eget initiativ
Om föreningens omsättning under kalenderåret är högst 100 000 euro, kan mervärdesskatter, förskottsinnehållningar, arbetsgivarens
socialskyddsavgifter och källskatter deklareras och betalas kvartalsvis. Om omsättningen är högst 30 000 euro, kan mervärdesskatten
deklareras och betalas kalenderårsvis och de andra skatterna kvartalsvis.
Omsättningen för kalenderåret är högst 30 000 euro

Omsättningen för kalenderåret är 30 001‒100 000 euro

Omsättningen för kalenderåret är över 100 000 euro
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Önskad skatteperiod för mervärdesbeskattningen:

Önskad skatteperiod för arbetsgivarprestationer:

år

kvartal

kvartal

1 månad

1 månad
Skatteförvaltningen fastställer skatteperiodens längd och skickar ett skriftligt meddelande om det.

Datum och underskrift (Närmare information i blankettanvisningen)
Datum
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Underskrift och namnförtydligande

Telefon

Till början av blanketten

Skriv Tulosta
ut blanketten

