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491/2015
Lag
om ändring av 9 § i revisionslagen
Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i revisionslagen (459/2007) 9 §, sådan den lyder i lag 1534/2009, som följer:
9§
Myndighetens skyldighet att förordna revisor
Regionförvaltningsverket ska på anmälan
förordna en behörig revisor för en sammanslutning, om
1) en revisor inte har valts enligt denna
eller någon annan lag,
2) en revisor inte har behörighet enligt 3 §
eller inte är oberoende enligt 24 eller 25 §,
eller
3) en föreskrift i bolagsordningen, stadgarna eller bolagsavtalet om antalet revisorer
eller deras behörighet inte har iakttagits.
Regionförvaltningsverket ska begära utlåtande av Centralhandelskammarens revisionsnämnd i ett ärende som avses i 1 mom.
2 punkten och som gäller oberoende innan
ärendet avgörs.
Anmälan kan i de fall som nämns ovan i
denna paragraf göras av vem som helst. Styrelsen, ett därmed jämförbart organ eller en
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bolagsman är skyldig att göra anmälan, om
inte den som ska välja revisor utan dröjsmål
väljer en behörig revisor. En tyst bolagsman i
ett kommanditbolag är dock inte skyldig att
göra anmälan.
Innan ett förordnande enligt denna paragraf ges ska sammanslutningens styrelse,
motsvarande organ eller bolagsmännen höras. Förordnandet kan verkställas utan att det
vunnit laga kraft. Förordnandet gäller tills en
revisor i föreskriven ordning valts för sammanslutningen i stället för den revisor som
regionförvaltningsverket förordnat. Ett förordnande kan inte ges efter det att bokslutet
för räkenskapsperioden i fråga har fastställts
och beslutet om det har vunnit laga kraft.
Trots vad som föreskrivs ovan förordnar
Patent- och registerstyrelsen en revisor för en
stiftelse i de fall som avses i denna paragraf.
Bestämmelserna om regionförvaltningsverket
i denna paragraf ska då tillämpas på Patentoch registerstyrelsen, och bestämmelserna
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om en sammanslutning, dess styrelse, stadgar
och bolagsordning tillämpas på en stiftelse,
dess styrelse och stadgar.

Denna lag träder i kraft den 1 december
2015.

Helsingfors den 24 april 2015
Republikens President
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