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Laki
kirjanpitolain 1 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 1 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on

laissa 1620/2015, ja
lisätään 1 lukuun uusi 1 b § seuraavasti:

1 luku 

Yleiset säännökset

1 § 

Oikeushenkilön kirjanpitovelvollisuus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ulkomaisen oikeushenkilön kirjanpitovelvollisuudesta säädetään 1 b §:ssä.

1 b § 

Ulkomaisen oikeushenkilön kirjanpitovelvollisuus

Ulkomainen oikeushenkilö, jonka tosiasiallinen johtopaikka on Suomessa, on kirjanpi-
tovelvollinen harjoittamastaan liike- ja ammattitoiminnasta. Muu ulkomainen oikeushen-
kilö on kirjanpitovelvollinen Suomessa harjoittamastaan liike- ja ammattitoiminnasta. 

Mitä tässä pykälässä säädetään ulkomaisesta oikeushenkilöstä, koskee myös:
1) ulkomaista kuolinpesää; 
2) ulkomaista sijoitusrahastoa ja erikoissijoitusrahastoa; 
3) ulkomaista trustia ja sen kaltaista oikeudellista järjestelyä;
4) muuta erityiseen tarkoitukseen varattua ulkomaista varallisuuskokonaisuutta kuin

mitä tarkoitetaan 1–3 kohdassa.
Ulkomaisen oikeushenkilön tilinpäätöstä, joka on laadittu tietyntyyppisten yritysten

vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direk-
tiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivin 2013/34/EU tai kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, pide-
tään 3 luvussa tarkoitettuna tilinpäätöksenä. Sama koskee tilinpäätöstä, joka 3 luvun
2 §:ssä tarkoitetun oikean ja riittävän kuvan saamisen kannalta muutoin vastaa tässä mo-
mentissa tarkoitettua tilinpäätöstä. Ulkomainen oikeushenkilö tai vero-, tulli-, poliisi- ja
syyttäjäviranomainen sekä tuomioistuin voi pyytää vastaavuudesta kirjanpitolautakunnal-
ta 8 luvun 2 §:ssä tarkoitetun lausunnon.
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Ellei Euroopan talousalueen ulkopuolelta oleva oikeushenkilö ole laatinut tilinpäätöstä
tai sen tilinpäätös ei täytä 3 momentissa säädettyjä edellytyksiä, sen tulee laatia Suomessa
harjoittamastaan liike- ja ammattitoiminnasta erillinen tilinpäätös noudattaen soveltuvin
osin, mitä 3 luvussa säädetään. Tällainen tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden ku-
luessa tilikauden päättymisestä. Jos ulkomainen oikeushenkilö ei muutoin laadi tilinpää-
töstä, sen tilikautena pidetään kalenterivuotta.

Jollei Euroopan talousalueen ulkopuolelta olevan oikeushenkilön, jonka tosiasiallinen
johtopaikka on Suomessa, tilinpäätöstä ei ole laadittu tai se ei käsitä oikeushenkilön liike-
tai ammattitoimintaa kokonaisuudessaan, oikeushenkilön tulee laatia siitä erillinen tilin-
päätös noudattaen, mitä 4 momentissa säädetään.

Kun 4 ja 5 momentissa tarkoitettu tilinpäätös on valmis, se on toimitettava 3 momen-
tissa tarkoitetulle viranomaiselle tämän pyynnöstä ilman aiheetonta viivytystä. Tilinpää-
tös on valmis, kun se on allekirjoitettu 3 luvun 7 §:ssä säädetyllä tavalla tai se on muutoin
tosiasiallisesti laadittu. Viranomaisen pyynnöstä on myös toimitettava ilman aiheetonta
viivytystä sellaiset tilinpäätöstä täydentävät tiedot, joita viranomainen tarvitsee lakisäätei-
sen tehtävänsä hoitamisessa. Jollei tieto ole suomeksi tai ruotsiksi, se on toimitettava
käännöksenä, jos viranomainen näin pyytää.

Mitä 3 luvun 5–7, 7 a ja 9–11 §:ssä säädetään menettelyistä, ei koske 3 momentissa tar-
koitettua tilinpäätöstä. Tällaiseen tilinpäätökseen sovelletaan, mitä mainituissa lainkoh-
dissa tarkoitetuista menettelyistä säädetään oikeushenkilön rekisteröinti- tai perustamis-
valtion lainsäädännössä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2022.
Kirjanpitoon tilikausilta, jotka ovat alkaneet ennen tämän lain voimaantuloa, sovelle-

taan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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