SÄÄNTÖMUUTOSTEN TEKEMINEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSELLE
PAPERILOMAKKEELLA
1. TULOSTA UUDET SÄÄNNÖT
Tulostettavat mallisäännöt löytyvät nettisivuiltamme osoitteesta:
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/saannot-ja-ohjeet/saantouudistus/
Sääntöihin täytetään pykälään 1 yhdistyksen nimi ja kotipaikka.
Yhdistyksen täydellisen nimen ja kotipaikan, voi tarkastaa osoitteesta https://yhdistysrekisteri.prh.fi/

2. TÄYTÄ JA TULOSTA SÄÄNTÖMUUTOSILMOITUSLOMAKE
Lomake löytyy sekä PRH:n että Marttaliiton nettisivuilta:
https://www.ytj.fi/stc/ytjliitteet/yhdistys-muutos.pdf
https://www.martat.fi/wp-content/uploads/2019/09/UUSI-PRHn-saantomuutoslomake-24.9.19.pdf

Lomakkeen voi tallentaa omalle tietokoneelle ja täyttää tarvittavat kohdat. Tämän jälkeen lomake
tulostetaan. Lomakkeen voi myös ensin tulostaa ja täyttää tarvittavat kohdat käsin kirjoittamalla.
Lomakkeeseen täytettävät kohdat:
Sivu 1
- Perustiedot. Mikäli yhdistyksen yhdistysrekisterinumero (Y-tunnus) ei ole tiedossa, voi sen tarkistaa
osoitteesta https://yhdistysrekisteri.prh.fi/
- Yhteisö ilmoittaa muutoksen
o rasti ilmoitus muutoksesta
- Lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa
o kaikki kohdat täytetään
- Yhteisömuodon mukaan valittavat liitelomakkeet
o 19 A. Tämä lomake on samassa tiedostossa sivulla kaksi.
- Päiväys ja allekirjoitus (Ilmoituksen allekirjoittaa lähtökohtaisesti puheenjohtaja, jos hän on jostain syystä
estynyt voi lomakkeen allekirjoittaa yhdistysrekisteriin ilmoitettu hallituksen jäsen.)
Sivu 2
- Nimi (yhdistys)
- Y-tunnus. Katso sivu 1.
- Sääntömuutos
o rasti hyväksytty uudet säännöt
Sivu 3
- Ennakkotarkastus

o

rasti, Sääntöjen ennakkotarkastus suoritettu 28.2.2019

o

ennakkotarkastuksesta annetun PRH:n päätöksen diaarinumerot

▪
▪

Yhden kokouksen malli: 2019/000133Y
Kahden kokouksen malli: 2019/000134Y

3. MAKSA KÄSITTELYMAKSU PRH:N TILILLE (ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT, HINTA 50 €)
Maksukuitissa (kuitti tai ote maksutapahtumasta) on oltava seuraavat tiedot:
- Maksun maksaja
- Maksun saaja (PRH)
- Tilinumero, jolle maksu on maksettu eli PRH:n pankkitili OP Yrityspankki Oyj: OP FI53 5000 0121 5011 82
- Maksutapahtuman arkistointitunnus
- Maksettu summa euroina (50€)
- Viestikentässä ilmoitettava aina: Yhdistyksen nimi ja ilmoitustyyppi eli muutosilmoitus.
- PRH hyväksyy vain kuitin, josta ilmenee maksun tilan olevan "Maksettu" tai "Käsitelty". Ilmoitukseen
liitettävä tosite voi olla tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistointitunnus, kopio
tiliotteesta tai maksuautomaatilta saatu kuitti.

4. POSTITA SÄÄNTÖMUUTOSILMOITUS LIITTEINEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEEN
Postitusosoite:
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Verohallinto, Yritystietojärjestelmä
PL 2000
00231 Helsinki
Ilmoituksen liitteet:
- Täytetty sääntömuutosilmoituslomake Y4a ja 19A (ovat samassa tiedostossa peräkkäin)
- Muutetut säännöt kokonaisuudessaan
- Kuitti tai jäljennös suoritetusta maksusta
- Valtakirja, jos valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen
Paperi-ilmoitus tulee lähettää viikon kuluessa maksamisesta, jotta ilmoituksen käsittely ei viivästy.

