
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013

L a k i

1046/2013

tilintarkastuslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan tilintarkastuslain (459/2007) 35 § sekä
muutetaan 4 § ja 38 §:n 1 momentti seuraavasti:

4 §

Tilintarkastusvelvollisuus

Yhteisössä ja säätiössä on valittava tilintar-
kastaja ja toimitettava tilintarkastus sen mu-
kaan kuin tässä laissa ja muualla laissa sääde-
tään.

Jollei muualla laissa toisin säädetä, tilintar-
kastaja voidaan jättää valitsematta yhteisössä,
jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi
edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään
yksi seuraavista edellytyksistä:

1) taseen loppusumma ylittää 100 000 eu-
roa;

2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylit-
tää 200 000 euroa; tai

3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme
henkilöä.

Tilintarkastaja voidaan myös jättää valit-
sematta toimintaansa aloittavassa yhteisössä,
jolla ei vielä ole 2 momentissa tarkoitettuja
tilikausia, jollei ole ilmeistä, ettei edellytyk-
siä tilintarkastajan valitsematta jättämiseen
ole.

Tilintarkastaja on kuitenkin aina valittava
yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana on
arvopapereiden omistaminen ja hallinta ja
jolla on kirjanpitolain 1 luvun 8 §:ssä tarkoi-
tettu huomattava vaikutusvalta toisen kirjan-
pitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen
johtamisessa.

Jos yhteisöllä ei ole 1, 2 tai 3 momentin
mukaista velvollisuutta valita tilintarkastajaa,
yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai
säännöissä voidaan määrätä tilintarkastuk-
sesta sekä useamman tilintarkastajan valin-
nasta.

Jos yhteisölle on valittu vain yksi tilintar-
kastaja eikä tämä ole 33 tai 34 §:ssä tarkoi-
tettu tilintarkastusyhteisö, on valittava aina-
kin yksi varatilintarkastaja. Mitä tässä tai
muussa laissa säädetään tilintarkastajasta, so-
velletaan vastaavasti varatilintarkastajaan.

Jos tilinpäätöksen vahvistamisesta pääte-
tään yhteisön tai säätiön toimielimen koko-
uksessa, tilinpäätös ja toimintakertomus on
annettava tilintarkastajalle viimeistään kuu-
kautta ennen tätä kokousta.
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38 §

Tietojen poistaminen
tilintarkastajarekiste-ristä

Jos rekisteriin merkityn tilintarkastajan hy-
väksyminen on lakkautettu tai se on 50 §:ssä
tarkoitetulla tavalla peruutettu, Keskuskaup-
pakamarin tilintarkastuslautakunnan on pois-
tettava tilintarkastajaa koskevat tiedot rekis-
teristä. Rekisteristä poistamista koskevan il-
moituksen voi tehdä myös se, joka on peruut-
tanut tilintarkastajan hyväksymisen, jos pää-

tös on lainvoimainen. Keskuskauppa-kamarin
tilintarkastuslautakunnan on ilmoituksen saa-
tuaan viipymättä ilmoitettava peruuttamisesta
asianomaisille ETA-valtioiden tilintarkastaja-
rekisteriä pitäville viranomaisille.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulu-
kuuta 2013.

Jos tilintarkastajan hyväksyminen on la-
kannut tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleen 35 §:n nojalla, hyväksynnän palautta-
miseen sovelletaan, mitä 36 §:ssä säädetään.
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