OSASTON Y-TUNNUKSEN JA VEROHALLINNON REKISTERITIETOJEN
POISTAMINEN PURKAUTUMIS/YHDISTYSMISTILANTEESSA
Oikeushenkilön y-tunnus on pysyvä ja pysyy koko toiminnan ajan samana.
Jos osasto on Verohallinnon perus- tai ennakkoperintärekisterissä, on osaston
purkautumis- tai yhdistymistilanteessa toiminnan lopettamisesta ilmoitettava
rekisterinpitäjälle, tiedot eivät poistu automaattisesti. Osaston olemassa olevat
rekisterimerkinnät voi tarkistaa y-tunnuksella tai osaston nimellä Verohallinnon
ja PRH:n yhteisen yritystietojärjestelmän verkkosivulla yrityshakupalvelussa
YTJ - Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä - Yrityshaku.
Lopettamisilmoitus tehdään Y4a-lomakkeella, joka löytyy osoitteessa
https://www.ytj.fi/stc/ytjliitteet/yhdistys-muutos_vain_verohallinto.pdf. Lomakkeen voi
täyttää verkkosivulla tai tulostaa ja täyttää käsin. Lomake lähetetään päivättynä ja
allekirjoitettuna osoitteeseen:
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) – Verohallinto
PL 2000
00231 HELSINKI
Ilmoitukset Verohallintoon ovat aina maksuttomia.
Tarkempia ohjeita lomakkeen täyttöön löytyy YTJ:n verkkosivulta
https://www.ytj.fi/stc/ytjliitteet/y4opas.pdf.
Seuraavilla sivuilla on opastettu lyhyesti lopettamisilmoituksessa täytettävät
ilmoituslomakkeen kohdat.
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Sivu 1
-

-
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Y-tunnus, purkautuneen/yhdistyneen osaston käytössä ollut y-tunnus ja
osaston nimi ja rasti kohtaan ilmoitus lopettamisesta. Voit ilmoittaa myös yhteystiedot
henkilöstä, joka antaa tarvittaessa lisätietoja ilmoituksesta.
Päiväys ja allekirjoitus
Lopettamisilmoituksen allekirjoittaa ilmoituksesta vastuussa oleva henkilö tai hänen
valtuuttamansa henkilö. Osastossa ilmoituksen allekirjoittaa puheenjohtaja. Jos purkautuva
/yhdistyvä osasto on ollut pitkään toimimaton, eikä sillä ole virallisia nimenkirjoittajia,
käytännössä ilmoituksen tekee ja allekirjoittaa puheenjohtaja osastosta, johon liittyminen
tapahtuu.
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Sivu 2, lomake 6214
- Y-tunnus, purkautuneen/yhdistyneen osaston käytössä ollut y-tunnus ja
osaston nimi. Ilmoita myös osoite Verohallinnon postia varten. Muussa tapauksessa
ilmoitus rekisteristä poistamisesta menee osoitteeseen, mikä verohallinnon tiedoissa on
voimassa purkautuvalla/yhdistyvällä osastolla.
-
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ALV-tiedot täytetään vain, jos osasto on ollut alv-rekisterissä. SPR:n osasto on
arvonlisäverovelvollinen vain, jos sen saamaa tuloa pidetään osaston verollisena
elinkeinotulona ja elinkeinotoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto on tilikauden aikana yli 10
000 euroa. Jos osasto on ollut arvonlisäverovelvollinen, täytetään päättymispäivämäärä.
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Sivu 3, lomake 6214
- Palkanmaksua koskeva lopettaminen ilmoitetaan vain, jos purkautuva/yhdistyvä osasto on
ollut verohallinnon rekiterissä säännöllisesti palkkoja maksavana työnantajana. Useimmiten
SPR:n osastojen palkanmaksu on satunnaista, palveluksessa on vain yksi vakituinen
työntekijä tai 1–5 työntekijää, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta.
- Ennakkoperintärekisterin muutos tai lopettaminen kohtaan ilmoitetaan toiminnan
lopettamispäivä, jos osasto on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Rekisteristä poistaminen
tapahtuu kuitenkin aikaisintaan ilmoituksen saapumispäivästä.
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Päiväys ja allekirjoitus
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