
Viranomaisen merkintöjä

/

PERUSTAMISILMOITUS
Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki,
säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

Lomakkeella voitte ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

työnantajarekisteriin ja vakuutusmaksuverovelvolliseksi. Ilmoittakaa tällä lomakkeella myös ennakon määräämistä koskevat tiedot.

Lähettäkää lomake osoitteella: PRH - VEROHALLINTO, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 HELSINKI

Y1

Yrityksen tai yhteisön nimi
Yrityksen kieliToiminimi

suomi ruotsi
2. Nimivaihtoehto 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) PostitoimipaikkaPostinumero

Puhelin FaksiMatkapuhelin

Sähköposti Kotisivun www-osoite

Yritys ilmoittautuu seuraaviin rekistereihin:

kaupparekisteriin
(mukaan kuitti käsittelymaksusta) arvonlisäverovelvollisten rekisteriin työnantajarekisteriin

Verohallinnon vakuutusmaksu-
verovelvollisten rekisteriinsäätiörekisteriin ennakkoperintärekisteriin

Yritysmuoto (Käyttäkää myös yritysmuotokohtaista liitelomaketta. Luettelo lomakkeen sivulla 2)

YhdistysOsuuskuntaAsunto-osakeyhtiö

Muu, mikä?SäätiöJulkinen osakeyhtiö

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan
sivuliikeOsakeyhtiö (=yksityinen osakeyhtiö)

Tilikausi
Tilikausi (pv.kk - pv.kk) Ensimmäisen tilikauden päättymispäivä (pv.kk.vvvv)
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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.)

alkaen, pvmY1
Verohallinnolle tästä ilmoituksesta lisätietoja antava henkilö ja/tai yritys esim. tilitoimisto
Nimi Yritys- ja yhteisötunnus

Postiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Puhelin Matkapuhelin

Faksi Sähköposti

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

PostitoimipaikkaPostinumeroPostiosoite

Puhelin Matkapuhelin

Faksi Sähköposti

Lisätietoja

YRITYSMUOTOKOHTAISET LIITELOMAKKEET  (Täyttäkää yksi seuraavista lomakkeista.)

ASUMISOIKEUSYHDISTYS/ASUKASHALLINTOALUE/
EUROOPPALAINEN TALOUDELLINEN ETUYHTYMÄ/
MUUALLA REKISTERÖIDYN ETUYHTYMÄN SUOMESSA
OLEVA TOIMIPAIKKA/HYPOTEEKKIYHDISTYS/
SÄÄSTÖPANKKI/VALTION LIIKELAITOS

 1  OSAKEYHTIÖ/JULKINEN OSAKEYHTIÖ

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ/VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ/
JULKINEN VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 1B  5

OSUUSKUNTA/OSUUSPANKKI  2  
ULKOMAISEN ELINKEINONHARJOITTAJAN
SIVULIIKE 3  11 SÄÄTIÖ

 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ/
 JULKINEN KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ/
 VAKUUTUSYHDISTYS

4  12 YHDISTYS

Täyttäkää myös lomakkeen sivu 3, jos olette ilmoittautunut sivulla 1 arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,
ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin tai vakuutusmaksuverovelvolliseksi. 

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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Allekirjoitus
Allekirjoita lomake tulostuksen jälkeen.



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 Postinumero Postitoimipaikka

Verohallintoon ilmoitettava päätoimiala (Toimiala, jota yritys harjoittaa päätoimenaan.)Y1

Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen
Ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi 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, yleishyödyllinen
yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta (AVL 12.1 §)  

 alkaen, pvm  alkaen, pvm

Ulkomaalainen elinkeinonharjoittaja
(AVL 12.2 §) Yhteisöhankkija  (AVL 26 f §)Ulkomainen kaukomyynti (AVL 63 a §)

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

Vähäinen toiminta ALV 3 § Rahoituspalvelut ALV 41 §

Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut
ALV 34 §

Vakuutuspalvelut ALV 44 § Muu veroton toiminta, mikä?
Esiintymispalkkiot tai tekijänoikeus-
korvaukset ALV 45 §Sosiaalihuoltopalvelut ALV 37 §

Kiinteistönluovutukset ALV 27 §Koulutuspalvelut ALV 39 §

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
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Ennakkoperintärekisteriin hakeutuva täyttää

Hakeutuu ennakkoperintärekisteriin (EPL 25 §)

 alkaen, pvm

Ennakkoveron määräämistä koskevat tiedot
Ensimmäisen tilikauden arvioitu liikevaihto Ensimmäisen tilikauden arvioitu verotettava tuloY1

euroa euroa

Lisätietoja
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Kaupparekisteri 

PERUSTAMISILMOITUS 
Liite lomakkeeseen Y1    
 
Osuuskunta/osuuspankki 

Osuuskunnan toiminimi 
      

 
Perustamiskirjan allekirjoituspäivämäärä 
      

 
Toimiala 
 
Toimiala ilmenee sääntöjen 

 
      

 
kohdasta. 

 
Osuusmaksu ja lisäosuusmaksu (Täyttäkää lisäosuusmaksukohdat ainoastaan tarvittaessa)
Osuusmaksun määrä 
      

Lisäosuusmaksun määrä 
      

Lisäosuusmaksujen lukumäärä tai enimmäismäärä lajeittain 
      

Lisäosuusmaksun nimellismäärät lajeittain 
      

 
Sijoitusosuuspääoma (Täyttäkää ainoastaan tarvittaessa)
Sijoitusosuuspääomasta maksettu määrä lajeittain 
      

Sijoitusosuusmaksun määrä 
      

Sijoitusosuuksien lukumäärä 
      

Sijoitusosuuksien enimmäismäärä 
      

 
Lisämaksuvelvollisuus ja ylimääräinen maksu 
Ovatko jäsenet lisämaksuvelvollisia 
      

Ovatko jäsenet velvollisia suorittamaan ylimääräisiä maksuja 
      

 
Hallitus 
Nimi 
      

Henkilötunnus
      

Puheenjohtaja 
Jäsen 

Postiosoite (ei täytetä, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus) 
      

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Kansalaisuus 
      

Suostun tehtävään (allekirjoitus) 
      

 
Nimi 
      

Henkilötunnus
      

Puheenjohtaja 
Jäsen 

Postiosoite (ei täytetä, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus) 
      

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Kansalaisuus 
      

Suostun tehtävään (allekirjoitus) 
      

 
Nimi 
      

Henkilötunnus
      

Jäsen 
Varajäsen 

Postiosoite (ei täytetä, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus) 
      

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Kansalaisuus 
      

Suostun tehtävään (allekirjoitus) 
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Hallitus (jatkuu) 
Nimi 
      

Henkilötunnus
      

Jäsen 
Varajäsen 

Postiosoite (ei täytetä, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus) 
      

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Kansalaisuus 
      

Suostun tehtävään (allekirjoitus) 
      

 
Nimi 
      

Henkilötunnus
      

Jäsen 
Varajäsen 

Postiosoite (ei täytetä, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus) 
      

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Kansalaisuus 
      

Suostun tehtävään (allekirjoitus) 
      

 
Nimi 
      

Henkilötunnus
      

Jäsen 
Varajäsen 

Postiosoite (ei täytetä, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus) 
      

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Kansalaisuus 
      

Suostun tehtävään (allekirjoitus) 
      

 
Nimi 
      

Henkilötunnus
      

Jäsen 
Varajäsen 

Postiosoite (ei täytetä, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus) 
      

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Kansalaisuus 
      

Suostun tehtävään (allekirjoitus) 
      

 
Nimi 
      

Henkilötunnus
      

Jäsen 
Varajäsen 

Postiosoite (ei täytetä, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus) 
      

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Kansalaisuus 
      

Suostun tehtävään (allekirjoitus) 
      

 
Nimi 
      

Henkilötunnus
      

Jäsen 
Varajäsen 

Postiosoite (ei täytetä, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus) 
      

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Kansalaisuus 
      

Suostun tehtävään (allekirjoitus) 
      

 
 

 Jatkuu Hallintoneuvosto/hallituksen lisäjäsenet -lomakkeella tai erillisellä liitteellä. 

Toimitusjohtaja  
Nimi 
      

Henkilötunnus
      

Postiosoite (ei täytetä, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus) 
      

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Kansalaisuus 
      

Suostun tehtävään (allekirjoitus) 
      

 
Toimitusjohtajan sijainen 
Nimi 
      

Henkilötunnus
      

Postiosoite (ei täytetä, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus) 
      

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Kansalaisuus 
      

Suostun tehtävään (allekirjoitus) 
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Toiminimen kirjoitus 
 
Toiminimen kirjoitus ilmenee sääntöjen

 
      

 
kohdasta.

 
Toiminimen kirjoittajat ja prokuristit Ohje 1) 

Nimi 
      

Henkilötunnus
      

Toiminimen kirjoittaja 
Prokuristi 

Postiosoite (ei täytetä, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus) 
      

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Kansalaisuus 
      

Toiminimen kirjoittaminen
      

 
Nimi 
      

Henkilötunnus
      

Toiminimen kirjoittaja 
Prokuristi 

Postiosoite (ei täytetä, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus) 
      

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Kansalaisuus 
      

Toiminimen kirjoittaminen
      

 
Nimi 
      

Henkilötunnus
      

Toiminimen kirjoittaja 
Prokuristi 

Postiosoite (ei täytetä, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus) 
      

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Kansalaisuus 
      

Toiminimen kirjoittaminen
      

 
      Nimenkirjoitusoikeudet/Prokurat jatkuu erillisellä liitteellä 

Tilintarkastaja(t)  
 

 Tilintarkastaja 
 

 Varatilintarkastaja 
 

KHT 
 

 HTM 
Nimi (henkilö tai yhteisö) 
      

Henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnus 
      

Suostun tehtävään (allekirjoitus)
      

Henkilön postiosoite (ei täytetä, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus)

      
Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Yhteisön päävastuullinen tilintarkastaja 
      

Henkilötunnus 
      

Suostun tehtävään (allekirjoitus)
      

Postiosoite 
      

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

 

 Tilintarkastaja 
 

 Varatilintarkastaja 
 

KHT 
 

 HTM 
Nimi (henkilö tai yhteisö) 
      

Henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnus 
      

Suostun tehtävään (allekirjoitus)
      

Henkilön postiosoite (ei täytetä, jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus)

      
Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Yhteisön päävastuullinen tilintarkastaja 
      

Henkilötunnus 
      

Suostun tehtävään (allekirjoitus)
      

Postiosoite 
      

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

 

TILINTARKASTAJIA EI OLE VALITTU  

 

 Jatkuu erillisellä liitteellä 

Mahdolliset muut rekisteriin ilmoitettavat seikat 
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Hallituksen ja toimitusjohtajan vakuutus Allekirjoittaneet osuuskunnan hallituksen kaikki jäsenet ja toimitusjohtaja vakuuttavat, 
että perustamisessa on noudatettu osuuskuntalain säännöksiä. 
 
Päiväys 
      
Hallituksen kaikkien jäsenten ja toimitusjohtajan allekirjoitukset nimenselvennyksin 
      
 

 
TÄYTTÄKÄÄ AINOASTAAN, JOS OSUUSKUNNALLA ON SIJOITUSOSUUSPÄÄOMA 
Hallituksen ja toimitusjohtajan vakuutus sijoitusosuuspääoman maksamisesta. Allekirjoittaneet osuuskunnan hallituksen kaikki 
jäsenet ja toimitusjohtaja vakuuttavat, että rekisteröitävästä sijoitusosuuspääomasta maksettu määrä on osuuskunnan 
omistuksessa ja hallinnassa. 
Päiväys 
      
Hallituksen kaikkien jäsenten ja toimitusjohtajan allekirjoitukset nimenselvennyksin 
      
 

 
Tilintarkastajien todistus sijoitusosuuspääoman maksamisesta. Allekirjoittaneet osuuskunnan tilintarkastajat todistavat, että 
osuuskuntalain säännöksiä sijoitusosuuspääoman maksamisesta on noudatettu. 
Päiväys 
      
Tilintarkastajien allekirjoitukset nimenselvennyksin 
      
 

 
Osuuskunnan perustamisilmoitukseen tarvittavat asiakirjat: 

1 Ilmoituslomake Y1 ja kaupparekisterin liitelomake 2 alkuperäiskappaleina 
2 Perustamiskirja alkuperäisenä 
3 Erillinen jäljennös säännöistä 
4 Hallituksen kokouksen pöytäkirja hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan valinnasta. 

 
OHJEITA 
Yleistä 

Jos lomakkeen tila ei riitä ilmoitettaville asioille, voitte jatkaa erilliselle A4 -sivulle. 
 
Jos rekisteriin merkittäväksi ilmoitettavalla henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoittakaa hänen 
syntymäaikansa. Jos ilmoitatte kyseisen henkilön kaupparekisteriin ensimmäistä kertaa, liittäkää lisäksi luotettava selvitys 
(esim. passin kopio) hänen henkilöllisyydestään. 
 
Jos kyseessä on osuuspankin perustamisilmoitus, ilmoitetaan kohdassa “Mahdolliset muut rekisteriin merkittäväksi 

 ilmoitettavat seikat” osuuspankin sääntöjen vahvistamispäivämäärä sekä tarvittaessa tieto siitä, liittyykö osuuspankki 
 osuuspankkilain 7 a §:n mukaisen osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön jäseneksi. 

 
Ohje 1 Ilmoittakaa, onko kyseessä toiminimen kirjoitusoikeus vai prokura. Kohdassa “Toiminimen kirjoittaminen” ilmoitetaan, miten 

toiminimi kirjoitetaan. Esim. prokuristit kaksi yhdessä, toiminimenkirjoittaja yksin. On huomattavaa, ettei 
toiminimenkirjoitusoikeuksia voida antaa, ellei säännöissä ole siitä määräystä. 

 
Kuitti ilmoituksen käsittelymaksusta liitettävä ilmoitukseen. Lisäohjeita käsittelymaksusta, maksutavoista, 
osuuskunnan perustamisesta ja ilmoitusmenettelystä: www.prh.fi
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