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Rekisteröityminen tilintarkastusyhteisöksi

Tällä lomakkeella voi tilintarkastusyhteisö rekisteröityä PRH:n ylläpitämään tilintarkastajarekisteriin tai tehdä 
muutoksia tilintarkastajarekisterissä olemassa oleviin tietoihin. Ilmoitusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä. 
Muutokset tilintarkastajarekisterin tietoihin on ilmoitettava aina viipymättä.

Lisäohjeita ilmoitusmenettelystä: www.prh.fi

Tiedot tilintarkastajarekisteriä varten

Rekisteröidyn tilintarkastajarekisteriin tilintarkastusyhteisöksi

Kun rekisteröidyt tilintarkastajarekisteriin, rastita sopiva vaihtoehto ja täytä kaikki lomakkeen tiedot.

Muutosilmoitus

Teen muutoksen aiemmin ilmoittamiimme tietoihin

Jos ilmoitat muuttuneita tietoja, kirjoita lomakkeelle tilintarkastusyhteisön nimi ja y-tunnus sekä muuttuneet tiedot.

Tilintarkastusyhteisön nimi ja Y-tunnus
Ilmoita tilintarkastusyhteisön toiminimi ja y-tunnus.
Tilintarkastusyhteisön nimi

Y-tunnus

Tilintarkastusyhteisön yhteystiedot

Yhteisön nimi

Postinumero Postitoimipaikka

Ilmoita tilintarkastusyhteisön postiosoite ja mahdollinen puhelinnumero, sähköpostiosoite ja verkkosivuosoite. Huomaa, että 
tämä osoite tulee näkyville tilintarkastajahaussa PRH:n verkkosivuilla.

Katuosoite

Maa, jos muu kuin Suomi

Puhelin Sähköposti

Yhteisön verkkosivuosoite

Yhteyshenkilön tiedot
Yhteyshenkilön nimi

Postinumero Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Yhteyshenkilön katuosoite

Suomessa sijaitsevien toimipaikkojen postiosoitteet
Ilmoita Suomessa sijaitsevien toimipaikkojen postiosoitteet.
Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka

Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka

Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka

Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka

Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka



Tilintarkastusyhteisössä työskentelevät HT-, KHT-, JHT- ja JHTT-tilintarkastajat
Ilmoita tässä kohdassa tilintarkastusyhteisössä työskentelevät tilintarkastajat ja heidän syntymäaikansa.
Tilintarkastajan sukunimi ja etunimet Syntymäaika

Tilintarkastajan sukunimi ja etunimet Syntymäaika

Tilintarkastajan sukunimi ja etunimet Syntymäaika

Tilintarkastajan sukunimi ja etunimet Syntymäaika

Tilintarkastajan sukunimi ja etunimet Syntymäaika

Tilintarkastajan sukunimi ja etunimet Syntymäaika

Tilintarkastajan sukunimi ja etunimet Syntymäaika

Tilintarkastajan sukunimi ja etunimet Syntymäaika

Hallitus tai sitä vastaava toimielin, jäsenet ja varajäsenet
Ilmoita henkilön tehtävä hallituksessa tai muussa vastaavassa toimielimessä (esim. puheenjohtaja, varsinainen jäsen, vara-
jäsen). Jos vastuuhenkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita henkilön syntymäaika ja postiosoite.
1. Henkilön nimi Henkilötunnus

Katuosoite

Postinumero

Maa (jos muu kuin Suomi)

Postitoimipaikka

2. Henkilön nimi Henkilötunnus

Katuosoite

Postinumero

Maa (jos muu kuin Suomi)

Postitoimipaikka

3.Henkilön nimi Henkilötunnus

Katuosoite

Postinumero

Maa (jos muu kuin Suomi)

Postitoimipaikka

4.Henkilön nimi Henkilötunnus

Katuosoite

Postinumero

Maa (jos muu kuin Suomi)

Postitoimipaikka
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Tehtävä tai rooli

Tehtävä tai rooli

Tehtävä tai rooli

Tehtävä tai rooli



Tilintarkastusyhteisön omistajat ja omistusosuudet
Ilmoita tilintarkastusyhteisön omistajien nimet ja y-tunnukset tai henkilötunnukset. Huomaa, että henkilötunnuksen loppuosa 
ei ole julkinen rekisteritieto. Jos omistajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta ilmoita syntymäaika ja postiosoite. Ilmoita 
myös osuus määräysvallasta.
1. Omistajan nimi

Katuosoite

Postinumero

Maa (jos muu kuin Suomi)

Postitoimipaikka

Osuus määräysvallastaY-tunnus tai henkilötunnus

2. Omistajan nimi

Katuosoite

Postinumero

Maa (jos muu kuin Suomi)

Postitoimipaikka

Osuus määräysvallastaY-tunnus tai henkilötunnus

3. Omistajan nimi

Katuosoite

Postinumero

Maa (jos muu kuin Suomi)

Postitoimipaikka

Osuus määräysvallastaY-tunnus tai henkilötunnus

4. Omistajan nimi

Katuosoite

Postinumero

Maa (jos muu kuin Suomi)

Postitoimipaikka

Osuus määräysvallastaY-tunnus tai henkilötunnus

5. Omistajan nimi

Katuosoite

Postinumero

Maa (jos muu kuin Suomi)

Postitoimipaikka

Osuus määräysvallastaY-tunnus tai henkilötunnus

6. Omistajan nimi

Katuosoite

Postinumero

Maa (jos muu kuin Suomi)

Postitoimipaikka

Osuus määräysvallastaY-tunnus tai henkilötunnus
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Toimitusjohtaja
Ilmoita toimitusjohtajan nimi, henkilötunnus ja sähköpostiosoite. Huomaa, että henkilötunnuksen loppuosa ei ole julkinen 
rekisteritieto. Jos toimitusjohtajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita henkilön syntymäaika ja postiosoite.
Toimitusjohtajan nimi Henkilötunnus

Katuosoite

Postinumero

Maa (jos muu kuin Suomi)

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Toimitusjohtajan sijainen
Ilmoita toimitusjohtajan sijaisen tiedot, jos toimitusjohtajalla on nimetty sijainen. Ilmoita sijaisen nimi, henkilötunnus ja säh-
köpostiosoite. Huomaa, että tunnuksen loppuosa ei ole julkinen rekisteritieto. Jos sijaisella ei ole suomalaista henkilötun-
nusta, ilmoita henkilön syntymäaika ja postiosoite.
Toimitusjohtajan sijaisen nimi Henkilötunnus

Katuosoite

Postinumero

Maa (jos muu kuin Suomi)

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Ketjun tiedot

Ketjun nimi

Jos tilintarkastusyhteisö kuuluu tilintarkastusyhteisöjen muodostamaan ketjuun, ilmoita ketjun nimi ja mistä ketjuun kuulu-
vien yritysten tiedot ovat yleisön saatavana.

Mistä tiedot ketjuun kuuluvista yrityksistä on saatavilla:

Rekisteröinti ulkomailla
Ilmoita, onko tilintarkastusyhteisö rekisteröity toisen valtion tilintarkastajarekisteriin. 
Jos on, ilmoita myös valtio, rekisteröinnin tunnusnumero sekä kyseisen valtion valvovan viranomaisen nimi ja osoitetiedot.

Valtio

Valvova viranomainen

Valvovan viranomaisen osoite

Rekisteröinnin tunnusnumero

Tilintarkastusyhteisöä ei ole merkitty toisen valtion tilintarkastajarekisteriin (Siirry Laskutusosoite-kohtaan)

Tilintarkastusyhteisö on merkitty toisen valtion tilintarkastajarekisteriin (Täytä tiedot alle)
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Laskutusosoite
Ilmoita laskutusosoite. Jos laskutusosoite on sama kuin tilintarkastajarekisteriin merkittävä postiosoite, rastita kyseinen 
vaihtoehto.  Huomaa, että laskutusosoite ei ole julkinen rekisteritieto.

Yrityksen tai henkilön nimi

Y-tunnus tai henkilötunnus

Katuosoite

ALV-tunnus

Laskutusosoite on edellä ilmoittamani postiosoite

Laskutusosoite on alla ilmoittamani

Postinumero

Maa (jos muu kuin Suomi)

Postitoimipaikka
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Verkkolaskutusosoite
Ilmoita lisäksi mahdollinen verkkolaskutusosoite.
Yrityksen tai henkilön nimi

Verkkolaskutusosoite

Operaattorin nimi Välittäjätunnus

Asiointi
Ilmoita, kuinka haluatte asioida PRH:n tilintarkastusvalvonnan kanssa. Asiointitapa ei ole julkinen rekisteritieto.
Toivon, että PRH on tilintarkastusvalvonta-asioissa yhteydessä yhteisöömme ensisijaisesti

sähköisesti

postitse

Yhteisön asiointikieli

suomi

ruotsi

Vakuutus ja allekirjoitus
Vakuutan, että tällä lomakkeella ja sen liitteillä antamani tiedot ovat oikeita.
Päiväys (pp.kk.vvvv) Allekirjoitus ja nimenselvennys

Ilmoituksen palautus
Postitse:
Patentti- ja rekisterihallitus
Tilintarkastusvalvonta
00091 PRH

Suojatulla sähköpostilla:
Lähetä täytetty ja allekirjoitettu lomake skannattuna liittei-
neen suojatulla sähköpostilla:  www.prh.fi/suojattu_sahko-
posti 
Valitse vastaanottajaksi tilintarkastusvalvonta.

Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH | Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
www.prh.fi | Puhelin: 029 509 5000 | kirjaamo@prh.fi  | Y-tunnus: 0244683-1
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