KOMMANDIITTIYHTIÖN PERUSTAMISPAKETTI
Kaupparekisteri

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamispaketti kommandiittiyhtiölle sisältää kaikki perustamisessa
ja rekisteriin ilmoittamisessa tarvittavat asiakirjat: Yhtiösopimus, perustamisilmoituslomake Y2.
Yhtiösopimusmalli
PRH:n yhtiösopimusmallin avulla saat kommandiittiyhtiön vaivattomasti rekisteröidyksi. Sopimusmalliin on
laitettu kaupparekisterissä tarkistettavat ns. pakolliset määräykset:
toiminimi
kotipaikka
toimiala
yhtiömiehet
äänettömän yhtiömiehen panos.
Mallissa on lisäksi yhtiösopimuksen muuttamista ja avoimista ja kommandiittiyhtiöistä säädetyn lain
noudattamista koskevat maininnat.
Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen osalta vallitsee laaja sopimusvapaus. Yhtiösopimukselle ei ole
myöskään laissa säädettyä vähimmäissisältöä.
Liitä yhtiösopimus ilmoitukseen alkuperäisenä, päivättynä ja kaikkien yhtiömiesten allekirjoittamana.
Ohje sopimusmallin täyttämiseen
Yhtiön edustaminen ja muita mahdollisia sopimusasioita
Lain mukaan jokaisella vastuunalaisella yhtiömiehellä on oikeus yksin edustaa yhtiötä ja kirjoittaa sen
toiminimi yhtiön toimialaan kuuluvissa asioissa. Sopimusmalliin on laitettu tämä lähtökohta.
Huomio! Tätä sopimusmallia ei käytetä, jos toiminimen kirjoitusta halutaan muulla tavalla rajoittaa.
Esimerkiksi jos sovitaan, että toiminimen kirjoittaa kaksi yhtiömiestä yhdessä, on sopimusmääräys
laadittava avoimista yhtiöistä ja kommandiittiyhtiöistä säädetyn lain 3 luvun 1 §:n mukaan. PRH:n
verkkosivulta löytyy linkki mm. tähän lakiin http://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/lainsaadanto.html.
Yhtiön kannattaa harkita, halutaanko myös muista asioista sopia; usein on sovittu mm. yhtiön
lopettamiseen liittyen.
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Toiminimi
Täydennä yhtiösopimukseen yhtiön toiminimi. Kommandiittiyhtiön toiminimessä tulee olla sana
"kommandiittiyhtiö" tai sen yleisesti tunnettu lyhennys ”ky”. Toiminimessä ei saa olla muun henkilön nimeä
kuin henkilökohtaisesti vastuunalaisen yhtiömiehen. Äänettömän yhtiömiehen nimeä ei saa ottaa
kommandiittiyhtiön toiminimeen.
Toiminimilain mukaan toiminimen on yksilöitävä haltijansa yritys, eli toiminimi ei voi kuvata ainoastaan
toiminnan laatua tai tarjottavia tuotteita. Toiminimi ei myöskään saa sekoittua samalla alalla toimivan
yrityksen toiminimeen ja sen tulee lisäksi erottua selvästi jo rekisteröidyistä toiminimistä. Katso lisätietoja
toiminimestä kaupparekisterin kotisivuilta www.prh.fi > Kaupparekisteri.
Ennakkoon ei voi täysin varmistua siitä, onko toiminimi rekisteröitävissä. Rekisteröityjä ja vireillä olevia
toiminimiä voitte kuitenkin tutkia itse PRH:n Virre-tietopalvelusta osoitteessa www.virre.fi. Myös
tavaramerkit otetaan nimitutkimuksessa huomioon. Tavaramerkkitietokanta löytyy osoitteesta www.prh.fi >
Tavaramerkit.
Kotipaikka
Täydennä yhtiösopimukseen yhtiön kotipaikka, joka on Suomessa oleva kunta.
Toimiala
Täydennä yhtiösopimukseen yhtiön toimiala. Hyvin laaditusta toimialasta käy selvästi ilmi, millä alalla yhtiö
toimii ja mitä se tekee, esim. ajoneuvojen korjaus, huolto ja kauppa. Toimialan tulee olla totuudellinen,
siihen tulee ottaa kaikki ne alat, joilla yhtiö toimii tai aikoo toimia. Toimialaa ei ole kuitenkaan syytä kirjoittaa
liian laveaksi, sillä se saattaa vaikeuttaa toiminimen rekisteröintiä. Toiminimisuoja määräytyy viime kädessä
yrityksen tosiasiallisen toimialan perusteella.
Yhtiömiehet ja yhtiöpanokset
Täydennä kohtaan yhtiömiesten nimi, asema ja ainakin äänettömän yhtiömiehen yhtiöpanoksen määrä.
Yhtiömiehet voivat olla joko luonnollisia henkilöitä tai yhteisöjä kuten muita yhtiöitä. Kommandiittiyhtiössä
on oltava vähintään yksi vastuunalainen ja yksi äänetön yhtiömies. Kommandiittiyhtiön äänettömien
yhtiömiesten on sijoitettava yhtiöön omaisuuspanos. Panoksen määrä on ilmoitettava yhtiösopimuksessa.
Panoksen on oltava rahaa tai rahassa arvioitavissa. Kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen ei ole
pakko sijoittaa yhtiöön rahapanosta eikä sitä ilmoiteta kaupparekisteriin.
Yhtiösopimuksen muuttaminen
Yhtiösopimusmallin mukaan sen muuttamiseen vaaditaan kaikkien yhtiömiesten yksimielinen päätös.
Maksa käsittelymaksu etukäteen
Voit maksaa joko PRH:n tilille tai ilmoitusta jätettäessä myös PRH:n asiakaspalveluun.
Tilinumerot ovat:
Pohjola Pankki Oyj FI35 5000 0120 3783 43 OKOYFIHH
Nordea Pankki Suomi Oyj FI07 1660 3000 1119 58 NDEAFIHH
Danske Bank Oyj FI72 8000 1300 0499 22 DABAFIHH
Merkitse saajaksi Patentti- ja rekisterihallitus, kaupparekisteri sekä viestitietoihin yhtiön toiminimi ja että
kyseessä on perusilmoitus. Liitä kuitti maksusta ilmoitukseen. Lisätietoja käsittelymaksuista:
www.kaupparekisteri.fi
Lisäohjeita kaupparekisteri-ilmoitusten tekemisestä löytyy PRH:n kotisivuilta osoitteesta
http://www.prh.fi > Kaupparekisteri. Ohjeistusta saa tarvittaessa myös
kaupparekisterin neuvonnasta numerosta (09) 6939 5900.
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Kommandiittiyhtiön yhtiösopimus
Me allekirjoittaneet perustamme yhtiön seuraavin ehdoin:
1. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Ky

Yhtiön toiminimi on
ja kotipaikka
2. Toimiala
Yhtiön toimiala on

3. Yhtiömiehet ja yhtiöpanokset
Nimi

Rooli yhtiössä (vastuunalainen/äänetön yhtiömies)

Yhtiöpanos euromääräisenä

4. Toiminimen kirjoittaminen
Toiminimen kirjoittaa kukin vastuunalainen yhtiömies yksin.
5. Yhtiösopimuksen muuttaminen
Muutokset yhtiösopimukseen on tehtävä kaikkien yhtiömiesten sopimuksella.
6. Lain soveltaminen
Muilta osin noudatetaan lakia avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä.
7. Allekirjoitus
Tästä yhtiösopimuksesta on tehty

kappaletta, yksi kullekin yhtiömiehelle.

Yksi alkuperäinen allekirjoitettu sopimus toimitetaan kaupparekisterille perustamisilmoituksen liitteenä.
Paikka ja päiväys:
Vastuunalaisen yhtiömiehen/yhtiömiesten sekä äänettömän/ äänettömien yhtiömiesten allekirjoitukset ja
nimenselvennykset:
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Viranomaisen merkintöjä

Tyhjennä lomake

/

PERUSTAMISILMOITUS
Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Y2

Lomakkeella voitte ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin
ja vakuutusmaksuverovelvolliseksi. Ilmoittakaa tällä lomakkeella myös ennakon määräämistä koskevat tiedot.
Lähettäkää lomake osoitteella: PRH - VEROHALLINTO, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 HELSINKI
Yrityksen nimi
Toiminimi

Yrityksen kieli
suomi

2. Nimivaihtoehto

ruotsi

3. Nimivaihtoehto

Kotipaikka (kunta)

Muut mahdolliset toiminimet (Täyttäkää tarvittaessa)
Rinnakkaistoiminimet (Toiminimen vieraskieliset käännökset)
Aputoiminimi

Aputoiminimellä harjoitettava toimialan osa

Aputoiminimi

Aputoiminimellä harjoitettava toimialan osa

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

Postinumero

Postitoimipaikka

Käyntiosoite (katu/tie, talon nro, porras, huoneiston nro)

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Matkapuhelin

Sähköposti

Faksi
Kotisivun www-osoite

Tilikausi
Ensimmäisen tilikauden päättymispäivä (pv.kk.vvvv)

Tilikausi (pv.kk - pv.kk)

Yritys ilmoittautuu seuraaviin rekistereihin:
kaupparekisteriin
X (mukaan kuitti käsittelymaksusta)
arvonlisäverovelvollisten
rekisteriin

ennakkoperintärekisteriin

Verohallinnon vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteriin

työnantajarekisteriin

Yritysmuoto
avoin yhtiö

muu
kommandiittiyhtiö

(esim. verotusyhtymä)

Päivä, jona yhtiösopimus on allekirjoitettu (Alkuperäinen yhtiösopimus on liitettävä ilmoitukseen)

Seuraava sivu
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Yritys on perustettu yritysmuodon muutoksen seurauksena (Katsokaa täyttöohje)
Edeltäjän täydellinen nimi tai toiminimi

Yritys- ja yhteisötunnus tai henkilötunnus

Toiminta aloitetaan myöhemmin (Ei vaikuta kaupparekisterin rekisteröintiin, katsokaa täyttöohje.)

Y2

alkaen, pvm
Verohallintoon ilmoitettava päätoimiala (Toimiala, jota yritys harjoittaa päätoimenaan.)

kohdasta.

Toiminnan laatu kokonaisuudessaan ilmenee yhtiösopimuksen

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

Postinumero

Puhelin

Matkapuhelin

Faksi

Sähköposti

Yritys- ja yhteisötunnus

Postitoimipaikka

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

Postinumero

Puhelin

Matkapuhelin

Faksi

Sähköposti

Postitoimipaikka

Lisätietoja

Täyttäkää myös sivu 3 ja sivut 4-5 niiden rekisterien osalta, joihin olette ilmoittautunut sivulla 1.
Päiväys ja vastuunalaisen yhtiömiehen allekirjoitus ja nimen selvennys
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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Lomakkeen alkuun

Seuraava sivu

YHTIÖMIEHET
Yhtiömiehen täydellinen nimi

Henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnus Kansalaisuus

Postiosoite

Y2

Vastuunalainen
Äänetön

Postinumero
Osakkuus alkanut, pvm

Postitoimipaikka

Osuus varallisuudesta murtolukuna Osuus tulosta murtolukuna
Äänettömän yhtiömiehen korko-%

Äänettömän yhtiömiehen pääomasijoitukset yhteensä
euroa

senttiä

Yhtiömiehen täydellinen nimi

Henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnus Kansalaisuus

Postiosoite
Vastuunalainen
Äänetön

Postinumero
Osakkuus alkanut, pvm

Postitoimipaikka

Osuus varallisuudesta murtolukuna Osuus tulosta murtolukuna
Äänettömän yhtiömiehen korko-%

Äänettömän yhtiömiehen pääomasijoitukset yhteensä
euroa

senttiä

Yhtiömiehen täydellinen nimi

Henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnus Kansalaisuus

Postiosoite
Vastuunalainen
Äänetön

Postinumero
Osakkuus alkanut, pvm

Postitoimipaikka

Osuus varallisuudesta murtolukuna Osuus tulosta murtolukuna
Äänettömän yhtiömiehen korko-%

Äänettömän yhtiömiehen pääomasijoitukset yhteensä
euroa

senttiä

Yhtiömiehen täydellinen nimi

Henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnus Kansalaisuus

Postiosoite
Vastuunalainen
Äänetön

Postinumero
Osakkuus alkanut, pvm

Postitoimipaikka

Osuus varallisuudesta murtolukuna Osuus tulosta murtolukuna
Äänettömän yhtiömiehen korko-%

Äänettömän yhtiömiehen pääomasijoitukset yhteensä
euroa

senttiä

Yhtiömiehen täydellinen nimi

Henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnus Kansalaisuus

Postiosoite
Vastuunalainen
Äänetön

Postinumero
Osakkuus alkanut, pvm

Postitoimipaikka

Osuus varallisuudesta murtolukuna Osuus tulosta murtolukuna
Äänettömän yhtiömiehen korko-%

Äänettömän yhtiömiehen pääomasijoitukset yhteensä
euroa

senttiä

Yhtiömiehen täydellinen nimi

Henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnus Kansalaisuus

Postiosoite
Vastuunalainen
Äänetön

Postinumero
Osakkuus alkanut, pvm

Postitoimipaikka

Osuus varallisuudesta murtolukuna Osuus tulosta murtolukuna
Äänettömän yhtiömiehen korko-%

Äänettömän yhtiömiehen pääomasijoitukset yhteensä
euroa
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Lomakkeen alkuun

Seuraava sivu

KAUPPAREKISTERIIN ILMOITTAUTUMISTA KOSKEVAT TIEDOT
Yhtiömiehen edustamisoikeus
Toiminimen kirjoittaa vastuunalainen yhtiömies yksin.
Toiminimi kirjoitetaan muulla tavalla, joka ilmenee yhtiösopimuksen

Y2

kohdasta.

TÄYTTÄKÄÄ TARVITTAESSA
Toimitusjohtaja
Nimi

Henkilötunnus

Postiosoite

Postinumero

Prokuristi
Nimi

Kansalaisuus
Postitoimipaikka

Henkilötunnus

Postiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Miten yhtiötä edustetaan (yksin / kenen kanssa yhdessä)

Kansalaisuus

Prokuristi
Nimi

Henkilötunnus

Postiosoite

Postinumero

Miten yhtiötä edustetaan (yksin / kenen kanssa yhdessä)

Postitoimipaikka
Kansalaisuus

Muut rekisteröitäviksi ilmoitettavat tiedot
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Kaupparekisterin kappale, sivu 4 (5)
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

Y2

Postinumero

Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen
Ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi

Postitoimipaikka

Ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä

alkaen, pvm

alkaen, pvm

Ulkomainen elinkeinonharjoittaja ilmoittautuu
arvonlisäverovelvolliseksi

vain ilmoituksenantovelvolliseksi

alkaen, pvm

alkaen, pvm

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

Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja (AVL 12.1 §)

alkaen, pvm
alkaen, pvm
Ulkomainen elinkeinonharjoittaja (AVL 12.2 §) Ulkomainen kaukomyynti (AVL 63 a §)

Yhteisöhankkija (AVL 26 f §)

alkaen, pvm

alkaen, pvm

Alkutuottaja hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi Tilikauden liikevaihto (AVL 3 §)
alkaen, pvm

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

Ei katso olevansa arvonlisäverovelvollinen, perustelut
Vähäinen toiminta ALV 3 §

Rahoituspalvelut ALV 41 §

Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut
ALV 34 §

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

Vakuutuspalvelut ALV 44 §

Muu veroton toiminta, mikä?

Sosiaalihuoltopalvelut ALV 37 §

Esiintymispalkkiot tai tekijänoikeuskorvaukset ALV 45 §

Koulutuspalvelut ALV 39 §

Kiinteistönluovutukset ALV 27 §

Vakuutusmaksuverovelvollisuutta koskevat tiedot
Ilmoittautuu vakuutusmaksuverovelvolliseksi
alkaen, pvm
Tilinumero
IBAN

BIC

Palkanmaksua koskevat tiedot
Ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi

Ilmoittautuu merityötuloa maksavaksi työnantajaksi

alkaen, pvm

alkaen, pvm

Oma-aloitteisten verojen ilmoitus- ja maksujaksoa koskevat tiedot
(Täyttäkää tämä kohta vain, jos toiminnan aloittamisvuoden liikevaihto on enintään 50 000 euroa ja
haluatte päästä pidennettyyn ilmoitus- ja maksujaksoon.)
Kuluvan kalenterivuoden liikevaihto (Liikevaihtoon luetaan kaikki yrityksen Suomessa ja ulkomailla tapahtuvat myynnit.)
euroa
Haluttu ilmoitus- ja maksujakson pituus
(Täyttäkää tämä kohta vain silloin, kun haluatte lyhyemmän ilmoitus- ja maksujakson kuin mihin liikevaihtonne oikeuttaisi, kts. täyttöopas.)
1 kk

1/4 vuosi

Ennakkoperintärekisteriin hakeutuva täyttää
Hakeutuu ennakkoperintärekisteriin (EPL 25 §)
alkaen, pvm
Ennakoveron määräämistä koskevat tiedot
Ennakkovero määrätään yhtiömiehille. Jokaisen yhtiömiehen tulee täyttää erillinen ennakkoveron hakemuslomake.
Ensimmäisen tilikauden arvioitu liikevaihto

Ensimmäisen tilikauden arvioitu verotettava tulo

euroa
YTJ 1002 1.2011

euroa
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Lomakkeen alkuun

Tulosta

