Lag
om ändring av 1 kap. i bokföringslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i bokföringslagen (1336/1997) 1 kap. 1 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1620/2015,
och
fogas till 1 kap. en ny 1 b § som följer:
1 kap.
Allmänna bestämmelser
1§
Juridiska personers bokföringsskyldighet
——————————————————————————————
Bestämmelser om utländska juridiska personers bokföringsskyldighet finns i 1 b §.
1b§
Utländska juridiska personers bokföringsskyldighet
Utländska juridiska personer vars verkliga ledning utövas i Finland är bokföringsskyldiga för
rörelse som de driver och yrke som de utövar. Andra utländska juridiska personer är bokföringsskyldiga för rörelse som de driver och yrke som de utövar i Finland.
Vad som i denna paragraf föreskrivs om utländska juridiska personer gäller också
1) utländska dödsbon,
2) utländska placeringsfonder och specialplaceringsfonder,
3) utländska truster och liknande juridiska konstruktioner,
4) andra för särskilt ändamål förbehållna utländska förmögenhetskomplex än sådana som avses i 1—3 punkten.
En utländsk juridisk persons bokslut som har upprättats i enlighet med Europaparlamentets
och rådets direktiv 2013/34/EU om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer
av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG eller i enlighet med internationella bokslutsstandarder betraktas som ett bokslut som avses i 3 kap. Detsamma gäller ett bokslut som
med tanke på att ge en sådan rättvisande bild som avses i 3 kap. 2 § i övrigt motsvarar ett bokslut
som avses i detta moment. Utländska juridiska personer eller skatte-, tull-, polis- eller åklagarmyndigheter samt domstolar kan av bokföringsnämnden begära ett i 8 kap. 2 § avsett utlåtande
om motsvarigheten.
Om en juridisk person från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet inte
har upprättat bokslut eller om dennes bokslut inte uppfyller förutsättningarna i 3 mom., ska den
för rörelse som den driver och yrke som den utövar i Finland upprätta ett separat bokslut med
iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna i 3 kap. Ett sådant bokslut ska upprättas inom
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fyra månader från räkenskapsperiodens utgång. Om en utländsk juridisk person inte annars upprättar bokslut, betraktas kalenderåret som räkenskapsperiod.
Om bokslut inte har upprättats för en sådan juridisk person från ett land utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, vars verkliga ledning utövas i Finland, eller om bokslutet inte
omfattar den rörelse som den juridiska personen driver eller yrke som den utövar i sin helhet,
ska den juridiska personen upprätta ett separat bokslut med iakttagande av det som föreskrivs i
4 mom.
När ett bokslut som avses i 4 och 5 mom. är färdigt ska det på begäran av en myndighet som
avses i 3 mom. lämnas till myndigheten utan ogrundat dröjsmål. Bokslutet är färdigt när det har
undertecknats på det sätt som föreskrivs i 3 kap. 7 § eller det annars faktiskt har upprättats. På
begäran av en myndighet ska också utan ogrundat dröjsmål lämnas sådana uppgifter som kompletterar bokslutet och som myndigheten behöver för att sköta sina lagstadgade uppgifter. Ifall
informationen inte finns på finska eller svenska, ska den ges in i form av en översättning om
myndigheten begär det.
Vad som i 3 kap. 5—7, 7a och 9—11 § föreskrivs om förfarandena gäller inte bokslut som
avses i 3 mom. På sådana bokslut tillämpas vad som i den stat där den juridiska personen registrerats eller bildats föreskrivs om de förfaranden som avses i de bestämmelserna.
———
Denna lag träder i kraft den 1 april 2022.
På bokföring för räkenskapsperioder som inleds före ikraftträdandet av denna lag tillämpas
de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
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