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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar 
om ändring av 10 kap. l § lagen om öppna bolag och komman
ditbolag samt av 10 § lagen om stiftelser 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att fel av tek
nisk natur som uppstått i samband med att 
revisionslagen stiftades skall rättas till. 

Det föreslås att lagen om öppna bolag och 
kommanditbolag skall ändras så att bolags
avtalet för ett öppet bolag och ett komman
ditbolag skall innehålla bestämmelser om 
antalet revisorer endast i det fall att bolaget 
har fler än en revisor. Enligt propositionen 
skall ett öppet bolag och ett kommanditbo
lag alltid vara skyldigt att välja en revisor. 

Det föreslås att till lagen om stiftelser fo
gas en förteckning över de personer till vilka 
stiftelsens medel inte får lånas. Den före
slagna förteckningen är mer omfattande än 
motsvarande förteckning som fanns i lagen 
om stiftelser före den ändring som gjordes i 
samband med att revisionslagen stiftades. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 
så snart som möjligt efter att de har antagits 
och blivit stadfästa. 

MOTIVERING 

l. N uläge och föreslagna ändringar 

Lagen om öppna bolag och kommandit
bolag 

l O kap. l § 2 m om. lagen om öppna bolag 
och kommanditbolag (389/88) ändrades ge
nom en lag (940/94) som gavs i samband 
med att revisionslagen (936/94) stiftades. 
Genom ändringen utvidgades skyldigheten 
att låta verkställa revision till samtliga öppna 
bolag och kommanditbolag. Enligt ändringen 
skall bolagsavtalet för ett öppet bolag och 
ett kommanditbolag alltid innehålla bestäm
melser om antalet revisorer. Att förutsätta en 
dylik avtalsbestämmelse i samtliga öppna 
bolag och kommanditbolag leder emellertid 
till onödiga ändringar av bolagsavtalen. Det 
är därför ändamålsenligare att direkt i lag 
stadga om minimiantalet revisorer. 

Enligt propositionen skall ett öppet bolag 
och ett kommanditbolag alltid vara skyldigt 
att välja en revisor. I bolagsavtalet kan 
emellertid föreskrivas att bolaget skall ha 
flera revisorer. 

360024B 

Lagen om stiftelser 

Före den ändring av lagen om stiftelser 
(109/30) som gjordes i samband med att 
revisionslagen stiftades gällde stadgandet om 
förbud att låna ut stiftelsens medel och stad
gandena om jäv för en stiftelses revisor sam
ma personkrets, som avsågs i 12 § 3 mom. 
lagen om stiftelser. I samband med att revi
sionslagen stiftades ströks från 12 § 3 mom. 
lagen om stiftelser förteckningen över perso
ner som var jäviga att vara revisorer. stad
gandena om revisors jäv togs i utvidgad 
form in i 24 § revisionslagen. I 10 § 2 
mom. lagen om stiftelser, som gäller utlå
ning av stiftelsens medel, hänvisas emeller
tid fortfarande till 12 § 3 mom. lagen om 
stiftelser då man strävar efter att definiera 
till vem stiftelsens medel inte får lånas. I 
denna proposition föreslås därför, att hänvis
ningen i l O § 2 m om. lagen om stiftelser till 
12 § 3 mom. i samma lag skall strykas och 
att till först nämnda lagrum skall fogas en 
förteckning över de personer till vilka stiftel
sens medel inte får lånas. 
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I propositionen föreslås att den personkrets 
till vilken stiftelsens medel inte får lånas 
skall definieras på samma sätt som i 24 § 
revisionslagen. I denna definition föreslås 
emellertid vissa tekniska ändringar. 

Enligt propositionen skall stiftelsens medel 
således inte få lånas till en bolagsman, sty
relsemedlem eller medlem av förvaltnings
rådet, verkställande direktör eller en person 
med motsvarande ställning i stiftelsen eller i 
en sammanslutnin~ som enligt bokföringsla
gen (655/73) hör till samma koncern eller är 
ett intresseföretag enligt nämnda lag, eller 
till den som har i uppgift att sköta samman
slutningens eller stiftelsens bokföring eller 
medelsförvaltning eller tillsynen över dessa. 
Medel skall heller inte få lånas till en an
ställd hos en stiftelse eller en sammanslut
ning eller person som avses ovan eller som 
annars står i underordnad ställning till en 
sådan stiftelse, sammanslutning eller person. 
Låneförbudet skall också gälla en person 
som är gift med eller sammanlever under 
äktenskapsliknande förhållanden med eller är 
syskon eller släkting i rätt upp- eller nedsti
gande led till en i momentets l punkt 
nämnd person eller som är i svågerlag med 
honom eller i sådant svågerlag att den ena är 
gift med den andras syskon. 

Den föreslagna personkretsen skiljer sig 
från den tidigare personkretsen enligt 12 § 3 
mom. närmast genom att ledningen för sam
manslutningar som enligt bokföringslagen 
hör till samma koncern som stiftelsen eller 
är intresseföretag enligt nämnda lag samt de 
personer som ansvarar för medelsförvalt
ningen kommer att omfattas av definitionen. 
Personkretsen utvidgas också genom att per-

soner som står i underordnad ställning 
till nämnda personer eller är deras nära släk
tingar kommer att omfattas av förbudet. A v 
24 § 2 mom. revisionslagen följer, att inte 
heller en revisor för en stiftelse kan ha lån 
av stiftelsen. 

I samband med detta stadgande föreslås ett 
övergångsstadgande, enligt vilket det nya 
stadgandet inte skall tillämpas på ett lån som 
har getts innan denna lag träder i kraft enligt 
de stadganden som var i kraft då lagen träd
de i kraft, och vars villkor inte har ändrats 
efter att denna lag trädde i kraft. 

2. Propositionens verkningar 

Genom den föreslagna ändringen av lagen 
om öppna bolag och kommanditbolag und
viks ett stort antal anmälningar till handels
registret. Propositionen har inga andra verk
ningar. 

3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts vid justitieminis
teriet. Under beredningen har hörts företrä
dare för Företagamas Centralförbund i Fin
land r.y. och för Delegationen för stiftelser 
och fonder. 

4. Ikraftträdande 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 
så snart som möjligt efter att de har antagits 
och blivit stadfästa. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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1. 

Lag 
om ändring av 10 kap. l §lagen om öppna bolag och kommanditbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 10 kap. l § 2 mom. lagen den 29 aprill988 om öppna bolag och kommanditbolag 

(389/88), sådant detta lagrum lyder i lag av den 28 oktober 1994 (940/94), som följer: 

10 kap. 

Revision 

l § 

Tillämpningsområde 

Ett öppet bolag och ett kommanditbolag 

skall ha en revisor. I bolagsavtalet kan före
skrivas att bolaget skall ha flera revisorer. 
De bolagsmän som deltar i valet av revisor 
kan dessutom välja en eller flera revisors
suppleanter. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 
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2. 

Lag 

om ändring av 10 § lagen om stiftelser 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 10 § 2 mom. lagen den 5 april 1930 om stiftelser (109/30), sådant detta lagrum ly

der i lag av den 27 mars 1987 (349/87), som följer: 

10 § 

styrelsen skall särskilt se till att stiftelsens 
verksamhet ordnas på behörigt sätt och att 
stiftelsens medel placeras tryg~t och in
komstbringande. Medel får inte lanas till 

l) en bolagsman, styrelsemedlem eller 
medlem av förvaltningsrådet, verkställande 
direktör eller en person med motsvarande 
ställning i stiftelsen eller i en sammanslut
ning som enligt bokföringslagen (655173) 
hör till samma koncern eller är ett intresse
företag enligt nämnda lag, eller till den som 
har i uppgift att sköta stiftelsens eller sam
manslutningens bokföring eller medelsför
valtning eller tillsynen över dessa, 

2) en anställd hos stiftelsen eller en sam
manslutning eller person som avses i l 
punkten eller som annars står i underordnad 

Helsingfors den 2 februari 1996 

ställning till en sådan stiftelse, sammanslut
ning eller person, eller 

3) den som är gift med eller sammanlever 
under äktenskapsliknande förhållanden med 
eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller 
nedstigande led till en i l punkten nämnd 
person eller som är i svågerlag med honom 
eller i sådant svågerlag att den ena är gift 
med den andras syskon. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

På ett lån som har getts enligt l O § 2 
mom. i den lydelse detta lagrum hade då 
denna lag trädde i kraft skall stadgandena i 
denna lag inte tillämpas, om villkoren för 
lånet inte ändras efter lagens ikraftträdande. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Justitieminister Sauli Niinistö 
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l. 
Lag 

om ändring av 10 kap. l § lagen om öppna bolag och kommanditbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 

5 

Bilaga 

ändras 10 kap. l § 2 mom. lagen den 29 april 1988 om öppna bolag och kommanditbolag 
(389/88), sådant detta lagrum lyder i lag av den 28 oktober 1994 (940/94), som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

10 kap. 

Revision 

l § 

Tillämpningsområde 

Ett öppet bolag och ett kommaditbolag 
skall ha en eller flera revisorer enligt vail 
som föreskrivs i bolagsavtalet. De bolags
män som deltar i valet av revisor kan dess
utom välja en eller flera revisorssuppleanter. 

2. 

Ett öppet bolag och ett kommanditbolag 
skall ha en revisor. I bolagsavtalet kan före
skrivas att bolaget skall ha flera revisorer. 
De bolagsmän som deltar i valet av revisor 
kan dessutom välja en eller flera revisors
suppleanter. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Lag 
om ändring av 10 § lagen om stiftelser 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 10 § 2 mom. lagen den 5 april 1930 om stiftelser (109/30), sådant detta lagrum ly

der i lag av den 27 mars 1987 (349/87), som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

10 § 

styrelsen skall särskilt se till att stiftelsens 
verksamhet ordnas på behörigt sätt och att 
stiftelsens medel placeras tryggt och in
komstbringande. Medel får inte lånas till 
någon av dem som nämns i 12 § 3 mom. 

Styrelsen skall särskilt se till att stiftelsens 
verksamhet ordnas på behörigt sätt och att 
stiftelsens medel placeras tryg~ och in
komstbringande. Medel får inte lanas till 

l) en bolagsman, styrelsemedlem eller 



6 

Gällande lydelse 
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Föreslagen lydelse 

medlem av förvaltningsrådet, verkställande 
direktör eller en person med motsvarande 
ställning i stiftelsen eller i en sammanslut
ning som enligt bokföringslagen (655173) 
hör till samma koncern eller är ett intresse
företag enligt nämnda lag, eller till den som 
har i uppgift att sköta stiftelsens eller sam
manslutningens bokföring eller medelsför
valtning eller tillsynen över dessa, 

2) en anställd hos stiftelsen eller en sam
manslutning eller person som avses i l 
punkten eller som annars står i underordnad 
ställning till en sådan stiftelse, sammanslut
ning eller person, eller 

3) den som är gift med eller sammanlever 
under äktenskapsliknande förhållanden med 
eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller 
nedstigande led till en i l punkten nämnd 
person eller som är i svågerlag med honom 
eller i sådant svågerlag att den ena är gift 
med den andras syskon. 

Denna lag träder i krqft den 
199. 

På ett lån som har getts enligt l O § 2 
mom. i den lydelse detta lagrum hade då
denna lag trädde i krqft skall stadgandena i 
denna lag inte tillämpas, om villkoren för 
lånet inte ändras efter lagens ikrqftträdande. 


