
 
Förvaltningsråd i stiftelse 

 

PRS-Skatteförvaltningen, PB 2000 Kundservicenummer www.ytj.fi 
Företagsdatasystemet 00231 Helsingfors 029 509 5040  

 

Ange SAMTLIGA ledamöter och ersättare i förvaltningsrådet. Fyll även i personuppgiftsblanketten. 

Namn Födelsedatum (dd.mm.åååå) Hemkommun Medborgarskap (om inte finskt)  ordförande 

                         

Namn Födelsedatum (dd.mm.åååå) Hemkommun Medborgarskap (om inte finskt)   ledamot 

                         
ersättare 

Namn Födelsedatum (dd.mm.åååå) Hemkommun Medborgarskap (om inte finskt)   ledamot 

                         
ersättare 

Namn Födelsedatum (dd.mm.åååå) Hemkommun Medborgarskap (om inte finskt)   ledamot 

                         
ersättare 

Namn Födelsedatum (dd.mm.åååå) Hemkommun Medborgarskap (om inte finskt)   ledamot 

                         
ersättare 

Namn Födelsedatum (dd.mm.åååå) Hemkommun Medborgarskap (om inte finskt)   ledamot 

                         
ersättare 

Namn Födelsedatum (dd.mm.åååå) Hemkommun Medborgarskap (om inte finskt)   ledamot 

                         
ersättare 

Namn Födelsedatum (dd.mm.åååå) Hemkommun Medborgarskap (om inte finskt)   ledamot 

                         
ersättare 

Namn Födelsedatum (dd.mm.åååå) Hemkommun Medborgarskap (om inte finskt)   ledamot 

                         
ersättare 

Namn Födelsedatum (dd.mm.åååå) Hemkommun Medborgarskap (om inte finskt)   ledamot 

                         
ersättare 

Namn Födelsedatum (dd.mm.åååå) Hemkommun Medborgarskap (om inte finskt)   ledamot 

                         
ersättare 

Namn Födelsedatum (dd.mm.åååå) Hemkommun Medborgarskap (om inte finskt)   ledamot 

                         
ersättare 

Namn Födelsedatum (dd.mm.åååå) Hemkommun Medborgarskap (om inte finskt)   ledamot 

                         
ersättare 

Namn Födelsedatum (dd.mm.åååå) Hemkommun Medborgarskap (om inte finskt)   ledamot 

                         
ersättare 

Namn Födelsedatum (dd.mm.åååå) Hemkommun Medborgarskap (om inte finskt)   ledamot 

                         
ersättare 

Namn Födelsedatum (dd.mm.åååå) Hemkommun Medborgarskap (om inte finskt)   ledamot 

                         
ersättare 

Namn Födelsedatum (dd.mm.åååå) Hemkommun Medborgarskap (om inte finskt)   ledamot 

                         
ersättare 

Namn Födelsedatum (dd.mm.åååå) Hemkommun Medborgarskap (om inte finskt)   ledamot 

                         
ersättare 

Namn Födelsedatum (dd.mm.åååå) Hemkommun Medborgarskap (om inte finskt)   ledamot 

                         
ersättare 

Namn Födelsedatum (dd.mm.åååå) Hemkommun Medborgarskap (om inte finskt)   ledamot 

                         
ersättare 

 



 

Anvisningar för anmälning av 

förvaltningsråd i stiftelse 

 

PRS-Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet PB 2000, 00231 Helsingfors Kundservicenummer: 029 509 5040 www.ytj.fi 

Anvisningar för anmälning av förvaltningsråd i stiftelse 
  

ANGE FÖRVALTNINGSRÅDET I SIN HELHET 
Om det har skett förändringar i sammansättningen av förvaltningsrådet, ange för tydlighetens skull förvaltningsrådet i sin 
helhet, inte bara de uppgifter som ändrats. Förvaltningsrådet ska ha en ordförande.  
Om utrymmet på blanketten inte räcker, kan du bifoga flera motsvarande sidor. Bifoga inte anvisningarna till din anmälan.  
 

OBS! VI HAR INFÖRT ETT NYTT SÄTT ATT ANMÄLA PERSONUPPGIFTER 
Skriv inte sista delen av personbeteckningen på bilageblanketten, eller hemadressen för personer som bor utomlands, 
eftersom uppgifternas offentlighet har begränsats. Skriv dem i stället på personuppgiftsblanketten. Om du anger uppgifterna 
på andra bifogade handlingar än på personuppgiftsblanketten, blir de offentliga. Om personen har finländsk 
personbeteckning och är bosatt i Finland, fyll inte i postadress och medborgarskap. Om personen inte har finländsk 
personbeteckning, ange födelsedatum i stället. Läs mer om uppgifternas offentlighet på www.prh.fi.  
 

PERSONER SOM ANMÄLS: 
 
Ingen finländsk personbeteckning 
Ange födelsedatum för personer som saknar finländsk personbeteckning. För utomlands bosatta fysiska personer ska du 
ange hemadress i stället för hemkommun. Om du anmäler personen i fråga för första gången till stiftelseregistret, bifoga 
även en tillförlitlig identitetshandling (till exempel en kopia av passet).  
 
Ingen stadigvarande hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
Minst en ordinarie ledamot i förvaltningsrådet och en av de eventuella ersättarna ska vara bosatta inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet. I annat fall behövs för dessa personer en dispens för att vara ledamöter/ersättare i 
förvaltningsrådet. Dispens söks hos Patent- och registerstyrelsen. 
 
 

http://www.prh.fi/
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