Tilintarkastajan tietojen
ilmoittaminen tilintarkastajarekisteriin
Tällä lomakkeella voit rekisteröityä PRH:n ylläpitämään tilintarkastajarekisteriin tai tehdä muutoksia
tilintarkastajarekisterissä oleviin tietoihisi. Ilmoitusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä.
Lisäohjeita ilmoitusmenettelystä: www.prh.fi

Tiedot tilintarkastajarekisteriä varten
Rekisteröityminen tilintarkastajaksi
Kun rekisteröidyt tilintarkastajaksi, rastita sopiva vaihtoehto (HT, KHT, JHT tai JHTT) ja täytä kaikki lomakkeen tiedot.

Rekisteröidyn tilintarkastajarekisteriin
HT-tilintarkastajaksi
KHT-tilintarkastajaksi
JHT-tilintarkastajaksi
JHTT-tilintarkastajaksi
Muutosilmoitus
Jos ilmoitat muuttuneita tietoja, kirjoita lomakkeelle nimesi ja henkilötunnus sekä muuttuneet tiedot.

Teen muutoksen aiemmin ilmoittamiini tietoihin
Tilintarkastajan tiedot
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Syntymäaika, jos ei ole suomalaista henkilötunnusta (pp.kk.vvvv)

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Tilintarkastajan postiosoite
Tämä osoite tulee näkyville tilintarkastajahaussa PRH:n verkkosivuilla. Jos osoite on yrityksen osoite, merkitse myös
yrityksen nimi.
Yrityksen nimi
Osoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Maa, jos muu kuin Suomi

Työskentely tilintarkastusyhteisössä
Jos työskentelet tilintarkastusyhteisössä tai JHTT-yhteisössä, rastita kyllä ja ilmoita tilintarkastusyhteisön nimi. Voit ilmoittaa
enintään kaksi tilintarkastusyhteisöä.

Kyllä työskentelen
1. tilintarkastusyhteisön nimi
2. tilintarkastusyhteisön nimi
En työskentele

Rekisteröinti ulkomailla
Ilmoita, onko sinut merkitty toisen valtion tilintarkastajarekisteriin. Jos on, täytä tarvittavat tiedot.

Minua ei ole merkitty toisen valtion tilintarkastajarekisteriin

Siirry kohtaan asiointi

Minut on merkitty toisen valtion tilintarkastajarekisteriin

Täytä tiedot alle

Valtio

Rekisteröinnin numero

Valvova viranomainen
Valvovan viranomaisen osoite

Asiointi
Ilmoita, kuinka haluat asioida PRH:n tilintarkastusvalvonnan kanssa. Asiointitapa ei ole julkinen rekisteritieto.
Toivon, että tilintarkastusvalvonta on minuun yhteydessä ensisijaisesti

sähköisesti
postitse
Asiointikieli

suomi
ruotsi
Laskutusosoite
Ilmoita laskutusosoite. Jos laskutusosoite on sama kuin tilintarkastajarekisteriin merkittävä postiosoite, rastita kyseinen
vaihtoehto. Huomaa, että laskutusosoite ei ole julkinen rekisteritieto.

Laskutusosoite on edellä ilmoittamani postiosoite
Laskutusosoite on alla ilmoittamani
Yrityksen tai henkilön nimi

Y-tunnus tai henkilötunnus

Katuosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Maa (jos muu kuin Suomi)

Verkkolaskutusosoite
Ilmoita lisäksi mahdollinen verkkolaskutusosoite.
Yrityksen tai henkilön nimi
Verkkolaskutusosoite

Operaattorin nimi ja välittäjätunnus

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 liitteineen
suojatulla sähköpostilla: www.prh.fi/suojattu_sahkoposti
Valitse vastaanottajaksi tilintarkastusvalvonta.
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