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Perustietoilmoitus
PERUSTIETOILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJE
1.1. Organisaation nimi - PAKOLLINEN
1.2. Rekisteröintipäivämäärä - PAKOLLINEN
1.3. Y-tunnus - PAKOLLINEN
1.4. Organisaatio on uusi hakija
2.1. Postiosoite - PAKOLLINEN
2.2. Käyntiosoite
2.3. Postinumero - PAKOLLINEN
2.4. Postitoimipaikka - PAKOLLINEN
2.5. Puhelin
2.6. Telefax
2.7. www-osoite
2.8. Sähköposti
3.1. Etunimi - PAKOLLINEN
3.2. Sukunimi - PAKOLLINEN
3.3. Sähköposti - PAKOLLINEN
3.4. Puhelin - PAKOLLINEN
4.2.1. Tili (IBAN) - PAKOLLINEN
4.2.2. Pankki (BIC)
5.2.1. Jos yritys on osa konsernia, ilmoittakaa konsernirakenne (myös erillinen liite käy):
5.2.2. Ilmoittakaa hakijayrityksen mahdolliset osuudet (%) muista yrityksistä:
Maatalous, metsätalous ja kalatalous
Kaivostoiminta ja louhinta
Teollisuus
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
Rakentaminen
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
Kuljetus ja varastointi
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Informaatio ja viestintä
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Kiinteistöalan toiminta
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
Koulutus
Terveys- ja sosiaalipalvelut
Taiteet, viihde ja virkistys
Muu palvelutoiminta
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
Toimiala tuntematon
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
X
5.2.3. Hakijan päätoimiala: - PAKOLLINEN
5.2.4. Hakijan liiketoimintasektori / teollisuuden ala:  - PAKOLLINEN
Nykyinen tilikausi: - PAKOLLINEN
Edellinen tilikausi: - PAKOLLINEN
1
PK-yritys (Mikroyritys 0-9, Pienyritys 10-49, Keskisuuri <250)
Suuryritys
Liitetiedoston nimessä ei saa olla skandinaavisia merkkejä (esim. ä/ö) eikä välilyöntejä. Erikoismerkeistä vain ala- ja väliviiva ovat sallittuja. Tiedoston nimessä pitää olla tiedostopääte (esim. .docx)
Toimintakertomus
Tilintarkastuskertomus
Allekirjoitettu tilinpäätös
Toimintasuunnitelma
Talousarvio
Kopio kaupparekisteriotteesta
Muut liitteet
Liitä muu liite
7.3. Organisaatio toimittaa puuttuvat liitteet paperilla
mennessä
Tallenna asiointitilille
Tulosta täyttöohjeet
1
2
2
2
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