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Lag 

om ändring av företags- och organisationsdatalagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) 14 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1325/2006, 
ändras 1 § 1 mom., 2 § 1 mom. 5 punkten, 9 §, 10 § 1 mom., 2 mom. 1 och 2 punkten och 3−4 mom., 11 § 1 
och 2 mom., 17 § och 20 §, av dem 10 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1099/2014, 10 § 3 mom. och 11 § 2 
mom. sådana de lyder i lag 474/2017, samt 
fogas till 1 § ett nytt 5 mom. och till 11 § nya 3 och 4 mom., som följer: 
 

 
 
 

1 § 
 

Lagens tillämpningsområde 
 
Denna lag tillämpas på givande och användning av enhetliga beteckningar som specificerar företag och orga-
nisationer samt på anmälan om, insamling och lagring av identifikations- och basuppgifter om företag och 
organisationer i företags- och organisationsdatasystemet, på upprätthållandet av detta system och på utläm-
nande av uppgifter ur systemet.   

---------------------- 
 
Företags- och organisationsdatasystemet upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen. Anteckningar i företags- 
och organisationsdatasystemet och i registret över företags- och organisationsnummer får göras av Patent- och 
registerstyrelsen och Skatteförvaltningen. 
 

---------------------- 
 
 

2 § 
 

Definitioner 
I denna lag avses med 

---------------------- 
5) företags- och organisationsdatasystemet ett enhetligt informationssystem som ska upprätthållas med hjälp 
av automatisk databehandling och som bildas av de registreringsskyldigas identifikations- och basuppgifter 
vilka lagras för Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens bruk och av det register som innehåller 
dessa uppgifter samt av nödvändiga förbindelser med de system som upprätthåller uppgifter och med de all-
männa datanäten,  
 
 

9 § 
 

Givandet av företags- och organisationsnummer 
 
En registreringsskyldig ges ett företags- och organisationsnummer utgående från en etableringsanmälan som 
denne har gjort och som avses i 10 §.  Numret ges och förs in i registret av antingen Patent- och registerstyrelsen 
eller Skatteförvaltningen.  Numret kan också ges på initiativ av en myndighet, om detta är nödvändigt för att 
myndigheten ska kunna sköta sin lagstadgade uppgift. 
 
 

10 § 
 

Etableringsanmälan 
 
Bildande av ett registreringsskyldigt företag, grundande av en registreringsskyldig organisation, inledande av 
näringsverksamhet och flyttning av hemort till Finland ska anmälas på en blankett för etableringsanmälan som 
har fastställts för detta syfte eller i företags- och organisationsdatasystemets e-tjänst.  Anmälan kan lämnas till 
Patent- och registerstyrelsen eller Skatteförvaltningen.  
 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010244#a244-2001
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I etableringsanmälan ska följande uppgifter och handlingar lämnas: 
 
1) i anmälningens grunddel de uppgifter som ska föras in i företags- och organisationsdatasystemet och om 
vilka föreskrivs i 4 § 1 mom., uppgift om vilka register anmälan gäller samt kontaktinformation för ombudet 
eller någon annan kontaktperson, 
 
2) i Skatteförvaltningens del av blanketten de uppgifter som behövs för att den som gör anmälan ska kunna 
registreras som mervärdesskattskyldig, försäkringspremieskattskyldig eller arbetsgivare som regelbundet be-
talar lön samt uppgifter för att den som gör anmälan ska kunna införas i förskottsuppbördsregistret och för-
skottet ska kunna fastställas, om uppgifterna inte har lämnats direkt till Skatteförvaltningen, 
 

---------------------- 
 

 
Trots 1 mom. och 2 mom. 3 punkten ska följande uppgifter anmälas till handelsregistret i företags- och orga-
nisationsdatasystemets e-tjänst: 
 
1) uppgifter om sådana sammanslutningars verkliga förmånstagare som avses i 3 § 1 mom. 1 och 4–6 punk-
ten i handelsregisterlagen, med undantag av bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag enligt 
lagen om bostadsaktiebolag,  
2) uppgifter om utländska trusters verkliga förmånstagare, och  
[3) [uppgifter om bildande av bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag.] 
 
Fysiska personer som avses i 3 § 2 mom. 1–3 punkten och som inte enligt bestämmelserna i lagen om för-
skottsuppbörd eller mervärdesskattelagen är skyldiga att anmäla sig för registrering i Skatteförvaltningens 
arbetsgivar- eller förskottsuppbördsregister eller registret över mervärdesskattskyldiga samt fysiska personer 
som avses i 4 punkten i nämnda moment kan ge sina uppgifter separat på en för detta syfte fastställd blankett 
eller i Skatteförvaltningens e-tjänst. 
 
 

11 § 
 

Anmälan om ändring och nedläggning 
 
När en omständighet som har lagrats i företags- och organisationsdatasystemet i enlighet med 4 § 1 mom. 
ändras ska detta utan dröjsmål anmälas på en för ändamålet fastställd blankett eller i företags- och organisat-
ionsdatasystemets e-tjänst. Anmälan ska också göras när de uppgifter som avses i 4 § 2 mom. 2–10 punkten 
eller grunderna för dem ändras. Anmälan ska dessutom göras vid sådan förändring av förhållandena som en-
ligt gällande bestämmelser ska anmälas till stamregistret. 
 
Följande uppgifter ska anmälas till handelsregistret i företags- och organisationsdatasystemets e-tjänst: 
 

1) uppgifter om sådana sammanslutningars verkliga förmånstagare som avses i 3 § 1 mom. 1 och 5–6 punk-
ten i handelsregisterlagen, med undantag av bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag enligt la-
gen om bostadsaktiebolag,  

2) uppgifter om utländska trusters verkliga förmånstagare, 
[3) uppgifter om ändring av bolagsordningen för ett bostadsaktiebolag eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag, 

om lagen om ett lägenhets- och lokaldatasystem ( /  ) tillämpas på bolaget, och  
4) bolagsordningen för bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag. Bolagsordningen ska anmä-

las till registret med oförändrat innehåll och i elektronisk form. 
 

När anmälan ges in ska i övrigt iakttas bestämmelserna i 10 § 1 mom. om lämnande av etableringsanmälan.] 
 
 
 

17 § 
 

Myndigheternas ansvar för registreringarna 
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Rättsverkningarna av de uppgifter som lagras i företags- och organisationsdatasystemet bestäms enligt bestäm-
melserna om stamregistren. För riktigheten av de anteckningar som görs i registret över företags- och organi-
sationsnummer ansvarar den myndighet i vars stamregister uppgiften i fråga har lagrats eller som gör anteck-
ningen i företags- och organisationsdatasystemet. 
 
 
  

20 § 
 

Närmare bestämmelser  
 
Närmare bestämmelser om mottagandet av anmälningar, givandet av företags- och organisationsnummer och 
om dess tekniska form, om hur uppgifter om företag och organisationer som har upphört med sin verksamhet 
ska behandlas i registret över företags- och organisationsnummer, fastställandet av blanketter, bevaringen och 
arkiveringen av handlingar samt om upprätthållandet av företags- och organisationsdatasystemet utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. 
 
 
  
------------------------------------------------------------- 
 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019. 

 


