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Lag
om ändring av 39 a § i lagen om utländska försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) 39 a §, sådan den lyder i lag

1183/2015, som följer:

39 a §

Revision

En filial till ett försäkringsbolag från tredjeland ska ha minst en revisor. Minst en revi-
sor ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revi-
sor är CGR-revisor. Om en filial endast har en revisor och denna inte är en revisionssam-
manslutning, ska minst en revisorssuppleant väljas.

Finansinspektionen ska förordna en revisor för filialen, om
1) någon revisor eller revisorssuppleant inte har valts enligt denna lag eller revisions-

lagen (1141/2015),
2) revisorn saknar behörighet enligt 2 kap. 1§ i revisionslagen, eller om
3) revisorn inte är oberoende på det sätt som avses i 4 kap. 6 § i revisionslagen eller

jävig på det sätt som avses i 7 § i det kapitlet.
Finansinspektionen ska begära ett utlåtande av Patent- och registerstyrelsens revisions-

nämnd om inspektionen har för avsikt att förordna en revisor på den grund som avses i
2 mom. 3 punkten. Innan ett förordnande enligt denna paragraf ges ska styrelsen i försäk-
ringsbolaget från tredjeland, motsvarande organ eller bolagsmännen höras. Förordnandet
kan verkställas utan att det vunnit laga kraft. Förordnandet gäller tills en revisor i föreskri-
ven ordning valts för filialen till ett försäkringsbolag från tredjeland i stället för den revisor
som Finansinspektionen förordnat. Ett förordnande kan inte ges efter det att bokslutet för
räkenskapsperioden i fråga har fastställts och fastställelsebeslutet har vunnit laga kraft.

Bestämmelser om revisors skyldighet att till Finansinspektionen lämna en anmälan om
omständigheter och beslut som avser försäkringsbolaget finns i 31 § i lagen om Finansin-
spektionen.

På revision av filialer tillämpas i övrigt revisionslagen.
————

Denna lag träder i kraft den 19 augusti 2016.
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