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1512/2015
Lag
om årsavgift och avgifter för kvalitetskontroll för revisorer
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
Syfte och tillämpningsområde
I denna lag finns bestämmelser om den årsavgift och den grundavgift för kvalitetskontroll för revisorer, OFR-revisorer och OFR-sammanslutningar samt om den tillsynsavgift
för kvalitetssäkring som tas ut till staten. Bestämmelser om andra revisorsavgifter finns i
11 kap. 2 § 1 mom. i revisionslagen (1141/2015).
I denna lag tillämpas de definitioner på revisor, GR-revisor, CGR-revisor, OFGR-revisor, revisionssammanslutning och koncern som finns i 1 kap. 2 § i revisionslagen. Med
OFR-revisor eller OFR-sammanslutning avses i denna lag en sådan OFR-revisor eller
OFR-sammanslutning som är införd i det revisorsregister som avses i 6 kap. 9 § i revisionslagen.
2§
Årsavgift för GR-, CGR- och OFGR-revisorer samt OFR-revisorer
Årsavgiften för GR-, CGR- och OFGR-revisorer samt OFR-revisorer består av en årlig
grundavgift och en eventuell årlig tilläggsavgift.
Av GR-, CGR- och OFGR-revisorer samt OFR-revisorer tas som årlig grundavgift ut
560 euro.
Av CGR-revisorer tas utöver den årliga grundavgiften ut en årlig tilläggsavgift på
240 euro.
Av OFGR-revisorer tas utöver den årliga grundavgiften ut en årlig tilläggsavgift på 240
euro.
3§
Årsavgift för revisionssammanslutningar och OFR-sammanslutningar
Årsavgiften för revisionssammanslutningar och OFR-sammanslutningar består av en
årlig grundavgift och en årlig tilläggsavgift.
Av revisionssammanslutningar och OFR-sammanslutningar tas ut en årlig grundavgift
på 1 150 euro och dessutom en årlig tilläggsavgift på 260 euro per person för det genomsnittliga antal fysiska personer som överstiger två, beräknat utifrån antalet revisorer som
under räkenskapsperioden varit verksamma vid sammanslutningen.
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4§
Grundavgift för kvalitetskontroll
Av revisorer, OFR-revisorer och OFR-sammanslutningar tas till staten ut en grundavgift för kvalitetskontroll på 70 euro per år.
5§
Tillsynsavgift för kvalitetssäkring
En revisor ska betala tillsynsavgift för kvalitetssäkring, om revisorn har utfört revision
av någon av följande sammanslutningar:
1) finländska sammanslutningar som emitterat aktier, obligationer eller andra värdepapper som är föremål för handel på en sådan reglerad marknad som avses i 2 kap. 5 § i
värdepappersmarknadslagen (746/2012),
2) kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § i kreditinstitutslagen (610/2014),
3) försäkringsbolag som avses i 1 kap. 1 § i försäkringsbolagslagen (521/2008).
Tillsynsavgiften är 0,1 procent av revisorns revisionsarvoden för den senaste räkenskapspe-rioden ökade med 2,9 procent av revisorns revisionsarvode för revision av i 1
mom. nämnda sammanslutningar för den senaste räkenskapsperioden. Om den sammanslutning som varit föremål för revision är koncernens moderföretag, omfattar revisionsarvodet också arvodet för revisionen av moderföretagets koncernbokslut.
Om ett revisionsarvode enligt 2 mom. avser en revisionssammanslutning, gäller avgiftsskyl-digheten revisionssammanslutningen.
Tillsynsavgiften för kvalitetssäkring är dock alltid minst 750 euro.
6§
Behörig myndighet
Patent- och registerstyrelsen påför och tar ut årsavgiften, grundavgiften för kvalitetskontroll och tillsynsavgiften för kvalitetssäkring årligen.
7§
Påförande av avgifter
Årsavgifterna, grundavgiften för kvalitetskontroll och tillsynsavgiften för kvalitetssäkring förfaller till betalning varje kalenderår vid en tidpunkt som Patent- och registerstyrelsen bestämmer, dock tidigast den sista juli. Patent- och registerstyrelsen ska sända avgiftsbeslutet till en revisor samt till en OFR-revisor och OFR-sammanslutning senast 30 dagar
före förfallodagen.
Om en revisor vid ingången av juli månad har ett giltigt godkännande som revisor på
det sätt som avses i 6 kap. 1 § 1 mom. i revisionslagen och är införd i det revisorsregister
som avses i 6 kap. 9 § i revisionslagen, ska revisorn betala årsavgift och grundavgift för
kvalitetskontroll för året i fråga.
Om en OFR-revisor eller OFR-sammanslutning vid ingången av juli månad har ett giltigt godkännande på det sätt som avses i 12 § 16 mom. i lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1142/2015) och OFR-revisorn eller OFR-sammanslutningen är införd i det revisorsregister som avses i 6 kap. 9 § i revisionslagen, ska OFRrevisorn eller OFR-sammanslutningen betala årsavgift och grundavgift för kvalitetskontroll för året i fråga.
Uppgifterna om beloppet av årsavgiften, grundavgiften för kvalitetskontroll och tillsynsavgiften för kvalitetssäkring är offentliga.
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Patent- och registerstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om betalningsförfarandet.
8§
Rättelse till den avgiftsskyldiges fördel
Om den avgiftsskyldige på grund av ett fel har påförts en för stor avgift ska avgiftsbeslutet rättas, om saken inte har avgjorts genom beslut med anledning av besvär eller begäran om omprövning. Rättelse till den avgiftsskyldiges fördel kan göras inom tre år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes.
9§
Rättelse till den avgiftsskyldiges nackdel
Om den avgiftsskyldige inte har påförts en föreskriven avgift eller en del av avgiften på
grund av ett räknefel eller ett motsvarande misstag eller på grund av att saken till någon
del inte har utretts, ska avgiftsbeslutet rättas, om inte saken har avgjorts genom beslut med
anledning av besvär eller begäran om omprövning. Rättelse till den avgiftsskyldiges nackdel kan göras inom ett år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes
eller borde ha påförts.
10 §
Ändringssökande
Omprövning av ett i denna lag avsett beslut får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).
Ett beslut som Patent- och registerstyrelsen har meddelat med anledning av en begäran
om omprövning får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det
sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).
Ett beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.
11 §
Indrivning av avgift och dröjsmålsränta
Årsavgiften, grundavgiften för kvalitetskontroll och tillsynsavgiften för kvalitetssäkring är direkt utsökbara. Bestämmelser om indrivning av direkt utsökbara avgifter finns i
lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).
Vid dröjsmål med betalning av årsavgiften, grundavgiften för kvalitetskontroll och tillsynsavgiften för kvalitetssäkring tas på avgifterna ut dröjsmålsränta enligt räntelagen
(633/1982).
12 §
Uppgiftsskyldighet
Revisorer ska lämna Patent- och registerstyrelsen de uppgifter som behövs för att årsavgift och tillsynsavgift för kvalitetssäkring ska kunna påföras.
OFR-revisorer och OFR-sammanslutningar ska lämna Patent- och registerstyrelsen de
uppgifter som behövs för att årsavgift ska kunna påföras.
Patent- och registerstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om hur de uppgifter som
avses i 1 och 2 mom. ska lämnas.
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13 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
14 §
Övergångsbestämmelse
Av OFR-revisorer som har ett giltigt godkännande på det sätt som avses i 12 § 16 mom.
i lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin och är införda i det
revisorsregister som avses i 6 kap. 9 § i revisionslagen tas det ut en årlig grundavgift på
200 euro åren 2016—2020.
Helsingfors den 17 december 2015
Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström
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