
   
  

 

 

 

 

 

 

UTKAST 22.8.2018 
 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 kap. 2 § i revisions-
lagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att revisionslagen ändras och att gränserna för den 

lagstadgade revisionsskyldigheten höjs så att aktiebolag, kommanditbolag och öppna 

bolag som uppfyller bokföringslagens definition på mikroföretag inte omfattas av re-

visionsskyldigheten. Gränserna för revisionsskyldighet höjs inte för andra samman-

slutningar, såsom föreningar och andelslag, utan de kvarstår som i gällande lag. Det 

föreslås således att gränserna för revisionsskyldighet delas upp enligt samfundsform. 

 

Det föreslås också att det ska preciseras att i bokföringslagen avsedda företag av all-

mänt intresse alltid ska vara skyldiga att låta utföra revision. 

 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2020. 
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Lagförslag 

 

Lag 

om ändring av 2 kap. 2 § i revisionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
 
ändras i revisionslagen (1141/2015) 2 kap. 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 622/2016, 
som följer: 

2 kap 

Skyldighet att låta utföra revision 

2 § 

Revisionsskyldighet 

Sammanslutningar och stiftelser ska välja revisorer och låta utföra revision enligt vad som fö-
reskrivs i denna lag och i någon annan lag. 

Om inte något annat föreskrivs i någon annan lag behöver en revisor inte väljas i en samman-
slutning där högst en av följande förutsättningar har uppfyllts såväl under den avslutade räken-
skapsperioden som under den omedelbart föregående perioden: 

1) balansomslutningen överstiger 100 000 euro, 

2) omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 200 000 euro, eller 

3) antalet anställda överstiger i medeltal tre. 

Om inte något annat föreskrivs i någon annan lag behöver en revisor dock inte väljas i ett ak-
tiebolag, ett kommanditbolag eller ett öppet bolag, om högst en av följande förutsättningar har 
uppfyllts såväl under den avslutade räkenskapsperioden som under den omedelbart föregående 
perioden: 

1) balansomslutningen överstiger 350 000 euro, 

2) omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 700 000 euro, eller 

3) antalet anställda överstiger i medeltal tio. 
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En revisor behöver inte heller väljas i en sammanslutning när denna inleder sin verksamhet 
och ännu inte har räkenskapsperioder enligt 2 mom., om det inte är uppenbart att förutsätt-
ningar att avstå från att välja revisor saknas. 

En revisor ska dock alltid väljas i ett företag av allmänt intresse som avses i 1 kap. 9 § i bokfö-
ringslagen (1336/1997) samt i en sammanslutning vars huvudsakliga bransch är ägande och 
hantering av värdepapper och som utövar ett sådant betydande inflytande över den driftsmäss-
iga och finansiella styrningen av en annan bokföringsskyldig som avses i 1 kap. 8 § i bokfö-
ringslagen. 

Om en sammanslutning eller stiftelse inte enligt 1, 2 eller 3 mom. är skyldig att välja en revi-
sor, kan det i bolagsordningen, bolagsavtalet eller stadgarna finnas bestämmelser om utfö-
rande av revision. 

I en sammanslutnings eller stiftelses bolagsordning, bolagsavtal eller stadgar kan det finnas 

bestämmelser om val av flera revisorer. 

Denna lag träder i kraft den   20  . 

Helsingfors den     20 

 

Statsminister 

Juha Sipilä 

 

Arbetsminister Jari Lindström 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 

Lag om ändring av 2 kap. 2 § i revisionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
  
ändras i revisionslagen (1141/2015) 2 kap. 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 622/2016, 
som följer: 
 
 
Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse 
 

2 kap 

Skyldighet att låta utföra revision 

2 § 

Revisionsskyldighet 

Sammanslutningar och stiftelser ska välja re-
visorer och låta utföra revision enligt vad 
som föreskrivs i denna lag och i någon annan 
lag. 
 
Om inte något annat föreskrivs i någon annan 
lag behöver en revisor inte väljas i en sam-
manslutning där högst en av följande förut-
sättningar har uppfyllts såväl under den av-
slutade räkenskapsperioden som under den 
omedelbart föregående perioden: 
1) balansomslutningen överstiger 100 000 
euro, 
2) omsättningen eller motsvarande avkast-
ning överstiger 200 000 euro, eller 
3) antalet anställda överstiger i medeltal tre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 kap 

Skyldighet att låta utföra revision 

2 § 

Revisionsskyldighet 

Sammanslutningar och stiftelser ska välja re-
visorer och låta utföra revision enligt vad 
som föreskrivs i denna lag och i någon annan 
lag. 
 
Om inte något annat föreskrivs i någon annan 
lag behöver en revisor inte väljas i en sam-
manslutning där högst en av följande förut-
sättningar har uppfyllts såväl under den av-
slutade räkenskapsperioden som under den 
omedelbart föregående perioden: 
1) balansomslutningen överstiger 100 000 
euro, 
2) omsättningen eller motsvarande avkast-
ning överstiger 200 000 euro, eller 
3) antalet anställda överstiger i medeltal tre. 
 
Om inte något annat föreskrivs i någon an-
nan lag behöver en revisor dock inte väljas i 
ett aktiebolag, ett kommanditbolag eller ett 
öppet bolag, om högst en av följande förut-
sättningar har uppfyllts såväl under den av-
slutade räkenskapsperioden som under den 
omedelbart föregående perioden: 
1) balansomslutningen överstiger 350 000 
euro, 
2) omsättningen eller motsvarande avkast-
ning överstiger 700 000 euro, eller 
3) antalet anställda överstiger i medeltal tio. 
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Gällande lydelse 
 

Föreslagen lydelse 
 

 
En revisor behöver inte heller väljas i en 
sammanslutning när denna inleder sin verk-
samhet och ännu inte har räkenskapsperioder 
enligt 2 mom., om det inte är uppenbart att 
förutsättningar att avstå från att välja revisor 
saknas. 
 
En revisor ska dock alltid väljas i en sam-
manslutning vars huvudsakliga bransch är 
ägande och hantering av värdepapper och 
som utövar ett sådant betydande inflytande 
över den driftsmässiga och finansiella styr-
ningen av en annan bokföringsskyldig som 
avses i 1 kap. 8 § i bokföringslagen. 
 
 
 
Om en sammanslutning eller stiftelse inte en-
ligt 1, 2 eller 3 mom. är skyldig att välja en 
revisor, kan det i bolagsordningen, bolagsav-
talet eller stadgarna finnas bestämmelser om 
utförande av revision. 
 
I en sammanslutnings eller stiftelses bolags-
ordning, bolagsavtal eller stadgar kan det fin-
nas bestämmelser om val av flera revisorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En revisor behöver inte heller väljas i en 
sammanslutning när denna inleder sin verk-
samhet och ännu inte har räkenskapsperioder 
enligt 2 mom., om det inte är uppenbart att 
förutsättningar att avstå från att välja revisor 
saknas. 
 
En revisor ska dock alltid väljas i ett företag 
av allmänt intresse som avses i 1 kap. 9 § i 
bokföringslagen (1336/1997) samt i en sam-
manslutning vars huvudsakliga bransch är 
ägande och hantering av värdepapper och 
som utövar ett sådant betydande inflytande 
över den driftsmässiga och finansiella styr-
ningen av en annan bokföringsskyldig som 
avses i 1 kap. 8 § i bokföringslagen. 
 
Om en sammanslutning eller stiftelse inte en-
ligt 1, 2 eller 3 mom. är skyldig att välja en 
revisor, kan det i bolagsordningen, bolagsav-
talet eller stadgarna finnas bestämmelser om 
utförande av revision. 
 
I en sammanslutnings eller stiftelses bolags-
ordning, bolagsavtal eller stadgar kan det fin-
nas bestämmelser om val av flera revisorer. 
 
 
 

  
 Denna lag träder i kraft den                   20  . 

 

 


