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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om tillsynsavgift för stiftelser 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås att det stiftas 

en lag om tillsynsavgift för stiftelser. I den 
föreslagna nya lagen finns det bestämmelser 
om tillsynsavgift, som bestäms enligt stiftel-
sens balansomslutning och ersätter den nuva-
rande avgiften för handläggning av årsredo-
visningar.   Tillsynsavgiften ska i författ-
ningsrättslig mening betraktas som en skatt. I 
den föreslagna lagen föreskrivs om grunder-
na för skattskyldigheten och skattens storlek 
samt om den skattskyldiges rättsskydd. Till-
synsavgift påförs och tas ut av Patent- och 

registerstyrelsen. Inkomsterna från tillsyns-
avgiften redovisas som bruttoinkomster i 
statsbudgeten. Avsikten är att ett anslag av 
motsvarande storlek anvisas Patent- och re-
gisterstyrelsen i statsbudgeten. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2014 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 
1 januari 2014. 
 

 
————— 

 
 

ALLMÄN MOTIVERING 

1  Nuläge 

1.1 Lagstiftning och praxis 

Enligt 2 § i lagen om Patent- och register-
styrelsen (578/2013) hör förandet av stiftel-
seregistret och tillsynen över stiftelser till Pa-
tent- och registerstyrelsens uppgifter.  Enligt 
13 § i lagen om stiftelser (109/1930) ska Pa-
tent- och registerstyrelsen tillse att stiftelsens 
förvaltning handhas enligt lag och stiftelsens 
stadgar.  Tillsynen genomförs genom 
granskning av den årsredovisning som stif-
telsen lämnar in. Stiftelserna ska lämna in 
sina årsredovisningar till Patent- och regis-
terstyrelsen inom sex månader från räken-
skapsperiodens utgång. Årsredovisningen ska 
omfatta verksamhetsberättelse, resultaträk-
ning, balansräkning med noter, specifikatio-
ner till balansräkningen och revisionsberät-
telse.  Patent- och registerstyrelsen tar för 
handläggning av en årsredovisning för närva-
rande ut en avgift på 100 euro.  Stiftelsen ska 
vid behov även lämna Patent- och register-

styrelsen andra uppgifter om sin verksamhet 
vilka behövs för tillsynen.  Patent- och regis-
terstyrelsen har, när skäl föreligger, rätt att 
verkställa granskning av en stiftelses räken-
skaper och förvaltning och även på annat sätt 
granska stiftelsens verksamhet. 

Patent- och registerstyrelsen är ett netto-
budgeterat ämbetsverk, som ska täcka alla 
sina kostnader med intäkterna från sina kun-
der. Endast föreningsregistrets verksamhet 
stöds med medel ur statsbudgeten av sam-
hällspolitiska skäl. 

Om de allmänna grunderna för när statliga 
prestationer ska vara avgiftsbelagda och för 
avgifternas storlek föreskrivs i lagen om 
grunderna för avgifter till staten (150/1992).  
Patent- och registerstyrelsens nettobudgete-
ring genomförs med stöd av lagen om avgif-
ter för patent- och registerstyrelsens presta-
tioner (1032/1992), på så sätt att de avgifter 
som enligt kriterier som närmare bestäms i 
lagen ska tas ut för prestationerna bestäms så 
att de till fullo motsvarar de kostnader som 
orsakas av prestationerna. 
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I maj 2013 var 2841 stiftelser i Finland in-
förda i det stiftelseregister som förs av Pa-
tent- och registerstyrelsen. Arbetsmängden 
inom den stiftelsetillsyn som Patent- och re-
gisterstyrelsen utövar har under de senaste 
åren avsevärt ökat i och med att frågor om 
stiftelsernas verksamhet och de rättsliga 
tolkningarna har tagits upp med större kraft 
än förut. Till följd därav har också kostna-
derna för stiftelsetillsynen ökat. Enligt Pa-
tent- och registerstyrelsens kostnadsmotsva-
righetskalkyl kan underskottet i stiftelsetill-
synen i år uppskattas till cirka 253 000 euro. 
Av antalet och arten av de ärenden som är 
anhängiga i olika domstolar kan man sluta 
sig till att kostnaderna år 2014 kommer att bli 
avsevärt högre än år 2013.  Underskottet på-
verkas i hög grad av kostnaderna för pågåen-
de rättegångar och behovet i varje enskilt fall 
att anlita utomstående experter, t.ex. i utfö-
randet av specialgranskningar. 

Justitieministeriet tillsatte den 5 januari 
2012 en arbetsgrupp för att bereda en revide-
ring av lagen om stiftelser. Arbetsgruppens 
betänkande publicerades den 15 maj 2013 
(JM betänkanden och utlåtanden 23/2013, 
revidering av lagstiftningen om stiftelser). I 
betänkandet utvärderas bl.a. stiftelsetillsynen 
och finansieringen av den. De fortsatta åtgär-
der som förutsätts i utvärderingen avses bli 
fastställda i samband med den fortsatta be-
redningen av arbetsgruppens betänkande. 
 
1.2 Bedömning av nuläget 

I lagen om stiftelser ingår bestämmelser 
om ett betydande tillsynsansvar för den stat-
liga myndigheten. Tillsynen över stiftelser 
måste anses vara behövlig för samhället på 
grund av de stora ekonomiska värden som är 
förknippade med stiftelserna. Stiftelserna har 
till exempel ingen sådan ägarkontroll, som är 
typisk för aktiebolag. 

Det ständiga täckningsunderskottet i stiftel-
setillsynen förutsätter åtgärder för att åter-
ställa kostnadsmotsvarigheten. Storleken på 
den avgift som staten tar ut för Patent- och 
registerstyrelsens offentligrättsliga prestation 
ska motsvara beloppet av statens totalkostna-
der för prestationen.  I fråga om den nuva-
rande handläggningsavgiften för årsredovis-
ningar innebär detta i praktiken att avgiften 

kan täcka de kostnader som handläggningen 
av en redovisning orsakar. Att täcka kostna-
derna för Patent- och registerstyrelsens övri-
ga tillsynsuppgifter med handläggningsavgif-
ten för årsredovisningar skulle inte vara för-
enligt med principerna i lagen om avgifter 
för patent- och registerstyrelsens prestatio-
ner. 

Som alternativa sätt att lösa problemet med 
en finansiering som inte täcker kostnaderna 
har övervägts budgetfinansiering, införande 
av nya prestationer i enlighet med lagen om 
grunderna för avgifter till staten eller en årlig 
tillsynsavgift. 

Att anvisa budgetmedel för stiftelsetillsy-
nen har inte ansetts ändamålsenligt. De som 
har bildat en stiftelse har valt denna verk-
samhetsform för att den bäst lämpar sig för 
deras egna syften. Då är det lämpligt att 
kostnaderna för tillsynsverksamheten täcks 
med avgifter som riktas till stiftelserna. 

En annan möjlighet som har diskuterats är 
huruvida fler avgifter än nu bör tas ut för till-
synsutövarens enskilda prestationer (produk-
tifiering). Enligt 6 § 1 mom. i lagen om 
grunderna för avgifter till staten ska storleken 
på den avgift som staten uppbär för en of-
fentligrättslig prestation motsvara beloppet 
av statens totalkostnader för prestationen 
(självkostnadsvärdet).  Enligt 3 § 2 mom. i 
lagen om avgifter för patent- och registersty-
relsens prestationer kan storleken på avgiften 
för en offentligrättslig prestation dock be-
stämmas på basis av kostnadsmotsvarighet 
enligt prestationsgrupp. Det är oklart i vilken 
mån det skulle vara möjligt att ta ut åtgärds-
avgifter för sådana prestationer av Patent- 
och registerstyrelsen som inte baserar sig på 
tillsynsobjektets ansökan.  Det grundläggan-
de kravet för uttagande av en prestationsba-
serad avgift är att den hänför sig till ett speci-
ficerat tillsynsobjekt. Dessutom förutsätts det 
att priset på prestationen motsvarar de totala 
kostnader som tillhandahållandet av presta-
tionen orsakar. En produktifiering av de 
granskningar som hänför sig till stiftelsetill-
synen, dvs. påförande av separata gransk-
ningsavgifter, försvåras av prestationernas 
slumpmässighet och åtgärdernas höga pris. 
Betalaren beställer inte heller själv produk-
ten, vilket den som betalar åtgärdsavgifter 
enligt lagen om grunderna för avgifter till 
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staten i allmänhet gör, utan det är fråga om 
en åtgärd som är anknuten till tillsynsmyn-
dighetens prövning. 

När granskningsobjektet är en liten stiftelse 
som ska övervakas, kan en granskningsavgift 
som baserar sig på faktiska kostnader avse-
värt höja tillsyns- och granskningsavgifterna. 
Eftersom det emellertid inte kan förutsättas 
att tillsynsmyndigheten är helt säker på att ett 
agerande strider mot lag eller stiftelsens 
stadgar, när en tillsynsåtgärd inleds, är det 
oundvikligt att en del av tillsynsåtgärderna i 
efterhand visar sig vara obefogade.  I en så-
dan situation skulle det vara oskäligt att hos 
granskningsobjektet ta ut ersättning för de 
kostnader som åtgärderna har orsakat. Man 
bör också beakta att granskningarna inte 
medför nytta enbart för den stiftelse som 
granskas utan de främjar allmänt taget det 
förtroende som stiftelseverksamheten åtnju-
ter. 

Av ovannämnda orsaker är det ändamåls-
enligt att finansiera tillsynsverksamheten 
med en tillsynsavgift som tas ut jämbördigt 
hos alla stiftelser, varvid avgifterna inte hän-
för sig enbart till den stiftelse som råkat ut 
för granskning. Genom en avgift som tas ut 
på detta sätt är det möjligt att allmänt trygga 
förutsättningarna för en effektiv stiftelsetill-
syn och samtidigt beakta ovannämnda aspek-
ter. 

Även om tillsynsavgifterna inte riktas till 
enskilda åtgärder som gäller granskningsob-
jektet, är det dock ändamålsenligt att relatera 
storleken på tillsynsavgiften för stiftelserna 
till den arbetsmängd som respektive stiftelse 
uppskattas orsaka Patent- och registerstyrel-
sen. Avsikten med propositionen är dock inte 
att avsevärt försvåra förutsättningarna för 
stiftelseverksamhet i liten skala. Av denna 
orsak föreslås en gradering av avgiften, som 
binds vid ett nyckeltal som beskriver myn-
dighetens arbetsmängd. Genom en gradering 
av avgiften kan man trygga förutsättningarna 
i synnerhet för stiftelseverksamhet i liten ska-
la också i fortsättningen. 

Arbetsmängden påverkas av bl.a. stiftelse-
verksamhetens omfattning och art. Dessutom 
bör grunden för avgiften vara så entydig som 
möjligt och orsaka så liten administrativ bör-
da och så lite myndighetsarbete som möjligt.  
Som beräkningsgrund bör därför användas de 

uppgifter som stiftelserna även nu lämnar till 
Patent- och registerstyrelsen. Sådana är fram-
för allt balansräkningen och resultaträkning-
en, som ingår i bokslutsuppgifterna. Som al-
ternativa grunder för avgiften har övervägts 
balansomslutningen eller summan av intäk-
terna enligt resultaträkningen. 

Den av justitieministeriet tillsatta arbets-
gruppen för revidering av lagen om stiftelser 
föreslog i sitt betänkande att beräknings-
grunden ska vara de sammanräknade intäk-
terna enligt resultaträkningen. Arbets- och 
näringsministeriet har efter att ha bedömt 
frågan tillsammans med Patent- och register-
styrelsen dock ansett att det är motiverat att 
använda balansomslutningen. Balansomslut-
ningen är det alternativ som lättast kan 
plockas fram bland de uppgifter som årligen 
samlas in direkt från stiftelserna. Med an-
vändning av balansomslutningen minimeras 
kostnaderna för uttagandet av avgiften. 
Summan av intäkterna skulle man däremot 
bli tvungen att räkna ut från fall till fall enligt 
uppgifterna i resultaträkningen. Vid sidan av 
intäkterna skulle det vara nödvändigt att be-
akta kostnaderna enligt resultaträkningen, 
vilket också skulle öka myndighetens arbete. 
Avgiftsbesluten enligt balansräkningen 
kommer att fattas maskinellt, vilket sparar 
kostnader jämfört med beslut baserade på in-
täkterna enligt resultaträkningen.  Varje kri-
terium som måste räknas ut separat ökar 
myndighetens arbete och tvingar den också 
att höja tillsynsavgifterna i motsvarande 
grad. Eftersom variationen i balansvärdet 
också är mindre än variationen i intäkterna, 
blir det ingen större årlig variation i tillsyns-
avgiften. En avgift som baserar sig på ba-
lansomslutningen är ur stiftelsernas synvin-
kel mer förutsägbar.  Den årliga variationen i 
stiftelsens intäkter skulle också göra ackumu-
leringen av avgifter beroende av konjunktu-
rerna, fastän motsvarande variation i kostna-
derna för stiftelsetillsynen inte kan konstate-
ras. Därför föreslås det att tillsynsavgiften 
påförs enligt en graderad avgiftstabell som är 
bunden till balansomslutningen. I det fall att 
balansräkning inte ännu har upprättats eller 
av någon annan orsak inte har lämnats till Pa-
tent- och registerstyrelsen i enlighet med la-
gen om stiftelser, får myndigheten ta ut lägs-
ta möjliga tillsynsavgift. 



 RP 137/2013 rd  
  

 

4 

2  Målsättning och de vikt igaste  
förs lagen 

Propositionen syftar till att uppnå kost-
nadsmotsvarighet i Patent- och registerstyrel-
sens stiftelsetillsyn. På grundval av det som 
ovan anförs är detta ändamålsenligt att 
genomföra genom att ersätta den nuvarande 
avgiften för handläggning av årsredovisning-
ar med en tillsynsavgift för stiftelser.  Enligt 
grundlagsutskottets praxis har avgifter för 
tillsyn i stor utsträckning betraktats som skatt 
enligt 81 § i grundlagen. Även den tillsyns-
avgift som nu föreslås ska i författningsrätts-
lig mening betraktas som en skatt. Bestäm-
melserna om avgiften ska därför utfärdas ge-
nom en lag, som innehåller bestämmelser om 
grunderna för skattskyldigheten och skattens 
storlek samt om den skattskyldiges rätts-
skydd. Eftersom skatter ska inkomstföras i 
statsbudgeten, redovisas den kommande av-
giften som inkomst i statsbudgeten och av-
sikten är att motsvarande anslag ska anvisas 
Patent- och registerstyrelsen. Det är synnerli-
gen viktigt att se till att de medel som samlas 
in genom tillsynsavgiften för stiftelser oav-
kortade går till att täcka de kostnader som 
stiftelsetillsynen orsakar Patent- och register-
styrelsen. 

I den föreslagna lagen föreskrivs om grun-
derna för skattskyldigheten och skattens stor-
lek. Det föreslås att tillsynsavgiften påförs 
enligt en graderad avgiftstabell som är bun-
den till balansomslutningen. Genom en gra-
dering av avgiften kan man trygga förutsätt-
ningarna för stiftelseverksamhet i liten skala 
också i fortsättningen. Patent- och register-
styrelsen får de uppgifter som behövs för på-
förande av avgiften från stiftelsens resultat-
räkning och balansräkning, som enligt 13 § 
2 mom. i lagen om stiftelser ska tillställas Pa-
tent- och registerstyrelsen inom sex månader 
från räkenskapsperiodens utgång. Tillsyns-
avgiften ska inte speciellt hänföra sig till stif-
telsens förvärvsverksamhet, utan mer allmänt 
till tillsynen över stiftelsens verksamhet en-
ligt lag och stadgar. Därför ska tillsynsavgif-
ten enligt de allmänna principerna för in-
komstbeskattningen inte heller vara avdrag-
bar vid inkomstbeskattningen. 

I lagen ska också föreskrivas om den skatt-
skyldiges rättsskydd. Lagen ska dessutom in-

nehålla för verkställandet av beskattningen 
nödvändiga bestämmelser om avgiftsrättelse 
till den avgiftsskyldiges och avgiftsmottaga-
rens fördel. Dessutom ska lagen föreskriva 
om ändringssökande. Omprövning av ett be-
slut i ett ärende som gäller tillsynsavgift för 
stiftelser ska få sökas hos Patent- och regis-
terstyrelsen. I ett beslut som Patent- och re-
gisterstyrelsen fattat med anledning av begä-
ran om omprövning ska ändring sökas hos 
Helsingfors förvaltningsdomstol. Sökande av 
ändring hos högsta förvaltningsdomstolen 
ska vara möjligt endast om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

3.1 Ekonomiska konsekvenser 

Att ersätta avgiften för handläggning av 
årsredovisningar med en så kallad tillsynsav-
gift som tas ut hos stiftelserna, innebär en 
förändring i budgeteringen av inkomsterna 
från tillsynsavgifter i statsbudgeten. Patent- 
och registerstyrelsens inkomster från till-
synsavgiften ska i och med att förslaget för-
verkligas inte längre kunna nettobudgeteras 
under ämbetsverkets omkostnadsmoment 
utan inkomsterna ska redovisas som brutto-
inkomster i statsbudgeten. För betalningen av 
de utgifter som tillsynen medför bör ett till-
räckligt anslag reserveras under ämbetsver-
kets omkostnadsmoment. 

För stiftelserna innebär den föreslagna till-
synsavgiften, utom för de minsta stiftelserna, 
en avsevärd höjning av de avgifter som ska 
tas ut för stiftelsetillsynen. För de minsta stif-
telserna stiger avgiften från nuvarande 100 
euro till 120 euro. Största delen av stiftelser-
na ska betala en tillsynsavgift på 250 euro, 
vilket ungefär motsvarar de genomsnittliga 
kostnaderna för tillsynen. För de allra största 
stiftelserna kommer avgiften att vara 400 
euro högre än avgiften för handläggning av 
årsredovisningar. Avgiften är fortfarande 
ganska rimlig i förhållande till stiftelsernas 
betalningsförmåga.   

Det sammanlagda beloppet av intäkterna 
från tillsynsavgiften kommer att uppgå till 
uppskattningsvis 586 000 euro per år. Dessa 
intäkter ska täcka kostnaderna på 250 000 
euro för handläggningen av de nuvarande 
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årsredovisningarna samt det underskott på 
253 000 euro i stiftelsetillsynen som har upp-
skattats för innevarande år. Genom intäkterna 
från tillsynsavgiften försöker man trygga re-
surserna för tillsynsverksamheten i nuvaran-
de omfattning. Eftersom kostnaderna för till-
synen över stiftelserna under de senaste åren 
har varierat avsevärt, har man i dimensione-
ringen av tillsynsavgiften försökt förbereda 
sig på en sådan variation. Kostnaderna för 
tillsynen uppskattas år 2014 öka från de nu-
varande.  
 
 
3.2 Konsekvenser för förvaltningen 

För myndigheternas verksamhet tryggar 
avgiften förutsättningarna för en effektiv stif-
telsetillsyn även i fortsättningen, vilket måste 
anses viktigt med tanke på de samhälleliga 
och ekonomiska värden som är förknippade 
med stiftelserna. Propositionen har inga di-
rekta personalkonsekvenser, eftersom av-
giftsbesluten ska fattas maskinellt utifrån de 
uppgifter som har lämnats till stiftelsere-
gistret. 

Propositionen ökar inte heller stiftelsernas 
administrativa börda, eftersom de uppgifter 
som behövs för påförande av avgift redan nu 
ges in i samband med årsredovisningen. 
Dessutom ska avgiften ersätta den nuvarande 
avgiften för handläggning av årsredovisning-
ar. 
 
4  Samband med andra proposi t io -

ner 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2014 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Vid justitieministeriet pågår en revidering 
av lagen om stiftelser. Ett betänkande från 
arbetsgruppen för revidering av lagen om 
stiftelser publicerades den 15 maj 2013.  
Denna proposition hänför sig inte direkt till 
revideringen av lagen om stiftelser, utan de 
eventuella ändringar som revideringsarbets-
gruppens betänkande medför i stiftelsetillsy-
nen och finansieringen av den bedöms i sam-
band med den fortsatta beredningen av ar-
betsgruppens förslag. 
 

5  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid arbets- och 
näringsministeriet. De viktigaste intressen-
ternas ståndpunkter klarlades genom ett re-
missförfarande 2013. Utlåtanden har erhållits 
av följande remissinstanser: justitieministeri-
et, undervisnings- och kulturministeriet, inri-
kesministeriet, social- och hälsovårdsministe-
riet, finansministeriet, miljöministeriet, Pa-
tent- och registerstyrelsen, Statens revisions-
verk, Eläkesäätiöyhdistys, Föreningen 
Konstsamfundet r.f., Stiftelsen Diakonissan-
stalten i Helsingfors, Jenny ja Antti Wihurin 
rahasto, Koneen Säätiö, Raha-
automaattiyhdistys, Stiftelsen för Åbo Aka-
demi, Suomen kulttuurirahasto, Suomen so-
siaali- och terveys ry, Svenska litteratursäll-
skapet i Finland r.f., Delegationen för stiftel-
ser och fonder rf, Garanti-Stiftelsen. Dessut-
om har Yrjö Jahnssonin säätiö meddelat att 
stiftelsen inte avfattar ett eget utlåtande utan 
instämmer med det utlåtande som Delegatio-
nen för stiftelser och fonder har gett. 

Om utlåtandena kan konstateras att det an-
ses föreligga ett behov av att reformera fi-
nansieringen av Patent- och registerstyrelsens 
stiftelsetillsyn.  Däremot har i utlåtandena 
lagts fram avvikande synpunkter på hur fi-
nansieringen bör reformeras. I de utlåtanden 
som förordar införandet av den nya tillsyns-
avgiften stöds förslaget för att den föreslagna 
avgiften är behövlig, jämlik och förutsägbar. 
I de övriga utlåtandena motsätter man sig 
däremot en avgift enligt propositionen och 
föreslår bl.a. att kostnaderna för tillsynen 
över stiftelserna ska täckas med medel ur 
statsbudgeten för att stiftelser i olika organi-
sationsformer och av olika storlek ska be-
handlas lika. 

I flera utlåtanden togs det ställning till lös-
ningen att tillsynsavgiftens storlek binds vid 
stiftelsens balansomslutning.  Att tillsynsav-
giften grundar sig på balansräkningen anser 
parterna vara en lätt och kostnadsbesparande 
lösning. I vissa utlåtanden föreslås dock som 
grund för avgiften något annat alternativ, så-
som summan av intäkterna enligt resultaträk-
ningen. Största delen av de som har tagit 
ställning till saken stöder dock användningen 
av balansomslutningen som grund för avgif-
ten. 
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De synpunkter som förts fram i utlåtandena 
skiljer sig från varandra också i fråga om 
graderingen av tillsynsavgiften enligt balans-
omslutningen. Särskilt i stiftelsernas utlåtan-
den förekom olika åsikter om graderingen av 
tillsynsavgiften och om huruvida förslaget är 
rättvist. I dessa utlåtanden stöds tanken att 
avgiften ska vara densamma för alla stiftel-
ser, om man övergår till tillsynsavgift. Dess-
utom föreslås det i en del av utlåtandena att 

extra avgifter ska kunna tas ut för specialtill-
syn hos dem som blir föremål för sådan. I de 
utlåtanden som förordar en graderad avgift 
åberopas speciellt små stiftelsers betalnings-
förmåga och den föreslagna avgiftstabellens 
rimlighet. 

De synpunkter som framfördes i utlåtande-
na har i den mån det var möjligt beaktats i 
regeringspropositionen. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1 §. Syfte och tillämpningsområde. Enligt 1 
mom. föreslås det att hos stiftelserna årligen 
tas ut tillsynsavgift för tillsynen över stiftel-
ser. Eftersom den årliga tillsynsavgiften i för-
fattningsrättslig mening är en skatt, ska be-
stämmelser om tillsynsavgiften utfärdas ge-
nom lag och inkomsterna från avgiften redo-
visas som bruttoinkomster i statsbudgeten. 

Enligt 27 § 1 mom. 8 och 36 punkten i 
självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har 
riket lagstiftningsbehörighet i fråga om före-
ningar och stiftelser, bolag och andra privat-
rättsliga sammanslutningar samt skatter och 
avgifter. Därför faller den föreslagna till-
synsavgiften, som ska vara en fast avgift en-
ligt en avgiftstabell baserad på stiftelsens ba-
lansomslutning, inom rikets lagstiftningsbe-
hörighet och den föreslagna lagen ska tilläm-
pas också på de stiftelser som Patent- och re-
gisterstyrelsen övervakar på Åland. 

Enligt 2 mom. ska alla de stiftelser som är 
införda i Patent- och registerstyrelsens stif-
telseregister vara skyldiga att betala tillsyns-
avgift. 

Enligt 3 mom. ska lagen dock inte tilläm-
pas på stiftelser som avses i 16 § i lagen om 
stiftelser, dvs. på stiftelser vars styrelse är en 
offentlig myndighet eller allmän inrättnings 
styrelse. 

2 §. Tillsynsavgift. I 1 mom. ska föreskri-
vas om grunden för tillsynsavgiften. Avgiften 
ska bestämmas enligt stiftelsens senaste fast-
ställda balansomslutning. I det fall att stiftel-
sen upprättar ett koncernbokslut, grundar sig 
avgiften på koncernbalansomslutningen.  Pa-
tent- och registerstyrelsen får de uppgifter 
som behövs för påförande av avgiften från 
stiftelsens resultaträkning och balansräkning, 
som enligt 13 § 2 mom. i lagen om stiftelser 
ska tillställas Patent- och registerstyrelsen 
inom sex månader från räkenskapsperiodens 
utgång. 

2 mom. ska innehålla en avgiftstabell som 
är bunden vid balansomslutningen. För stif-
telser med större förmögenhet ska föreskri-
vas en högre tillsynsavgift än för stiftelser 
med mindre förmögenhet. Avgiften ska en-

ligt avgiftstabellen bestämmas till 120 euro 
när balansomslutningen är högst 100 000 
euro, till 250 euro när balansomslutningen är 
över 100 000 euro men högst 10 000 000 
euro eller till 500 euro när balansomslutning-
en överskrider 10 000 000 euro. 

I mom. 3 ska föreskrivas om hur avgiften 
bestäms i det fall att inga uppgifter om ba-
lansräkningen finns tillgängliga. Enligt be-
stämmelsen ska tillsynsavgift bestämmas 
t.ex. för en nybildad stiftelse. Om balansräk-
ning inte ännu har upprättats eller av någon 
annan orsak inte har lämnats till Patent- och 
registerstyrelsen enligt stiftelselagen, får 
myndigheten ta ut lägsta möjliga tillsynsav-
gift enligt avgiftstabellen.  Om stiftelsen har 
försummat att göra en årsredovisning, kan 
avgiftsbeslutet rättas och den obetalda delen 
tas ut i efterhand enligt 6 §. 

Enligt 4 mom. återbetalas inte en uttagen 
tillsynsavgift eller en del av den, om avgifts-
skyldigheten upphör under kalenderåret, t.ex. 
om stiftelsen läggs ned. 

3 §. Behörig myndighet. Behörig myndig-
het för påförande och uttagande av avgifter 
ska vara Patent- och registerstyrelsen. 

4 §. Betalning av tillsynsavgift. Enligt 1 
mom. förfaller tillsynsavgifterna till betal-
ning varje kalenderår vid en tidpunkt som 
anges av Patent- och registerstyrelsen.  Pa-
tent- och registerstyrelsen ska bestämma till-
synsavgiftens storlek i enlighet med 2 § och 
sända avgiftsbeslutet till stiftelsen. Avgifts-
beslutet ska sändas senast 30 dagar före för-
fallodagen. 

Enligt 2 mom. ska Patent- och registersty-
relsen få utfärda närmare föreskrifter, när-
mast av teknisk natur, om betalningsförfa-
randet. 

5 §. Rättelse till den avgiftsskyldiges fördel. 
Paragrafen föreslås innehålla en sedvanlig, 
för verkställandet av beskattningen nödvän-
dig bestämmelse om avgiftsrättelse till den 
avgiftsskyldiges fördel. 

6 §. Rättelse till avgiftsmottagarens fördel. 
Paragrafen föreslås innehålla en sedvanlig, 
för verkställandet av beskattningen nödvän-
dig bestämmelse om avgiftsrättelse till av-
giftsmottagarens fördel. 
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7 §. Ändringssökande. I 1 mom. föreslås 
bestämmelser om begäran av omprövning. 
Omprövning av ett beslut i ett ärende som 
gäller tillsynsavgift för stiftelser ska få sökas 
hos Patent- och registerstyrelsen. I 7 a kap. i 
förvaltningslagen (434/2003) finns allmänna 
bestämmelser om omprövningsbegäran som 
trädde i kraft 2010. Enligt dem ska en begä-
ran om omprövning göras inom 30 dagar från 
delfåendet av beslutet. I 46 § i förvaltnings-
lagen föreskrivs också om skyldigheten att ge 
anvisningar om hur man begär omprövning.  
Eftersom man i den föreslagna lagen inte har 
för avsikt att avvika från de allmänna be-
stämmelserna om omprövningsbegäran i för-
valtningslagen, finns det inget skäl att sär-
skilt föreskriva om omprövningsförfarandet, 
utan det räcker med att i detta avseende hän-
visa till förvaltningslagen. 

Enligt 2 mom. ska i ett beslut som Patent- 
och registerstyrelsen fattat med anledning av 
begäran om omprövning få sökas ändring 
genom besvär på det sätt som föreskrivs i la-
gen om Patent- och registerstyrelsen 
(578/2013).  Enligt 7 § får ändring i ett beslut 
av Patent- och registerstyrelsen, om inte an-
nat föreskrivs någon annanstans, sökas ge-
nom besvär hos Helsingfors förvaltnings-
domstol på det sätt som föreskrivs i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996). 

Enligt 3 mom. ska sökande av ändring i 
förvaltningsdomstolens beslut vara möjligt 
endast om högsta förvaltningsdomstolen be-
viljar besvärstillstånd. Vid justitieministeriet 
pågår i samarbete med andra ministerier ett 
projekt för utvidgning av systemet med be-
svärstillstånd till nya ärendekategorier, där 
rättsmedel som föregår den högsta rättsin-
stansen med hänsyn till ärendets art i de fles-
ta fall kan anses tillräckliga. De i 1 och 
2 mom. föreslagna systemen för ändringssö-
kande som föregår högsta förvaltningsdom-
stolen har bedömts ge de rättssäkerhetsgaran-
tier som ärendets art och betydelse kräver. 

8 §. Indrivning av tillsynsavgift. Det ska 
vara möjligt att indriva tillsynsavgift för stif-
telser i den ordning som föreskrivs i lagen 
om verkställighet av skatter och avgifter 
(706/2007). 

9 §. Uppgiftsskyldighet. Enligt paragrafen 
ska stiftelsen på begäran lämna Patent- och 
registerstyrelsen uppgifter som behövs för att 

tillsynsavgift ska kunna påföras. Tillsynsav-
gift påförs i regel utifrån de uppgifter som 
stiftelsen enligt 13 § i stiftelselagen är skyl-
dig att lämna Patent- och registerstyrelsen. 
Stiftelsen ska dock på begäran också lämna 
Patent- och registerstyrelsen andra uppgifter 
som behövs för att avgifter enligt den före-
slagna lagen ska kunna påföras. 

10 §. Ikraftträdande. Paragrafen ska inne-
hålla en ikraftträdandebestämmelse. 
 
2  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2014. 

 
3  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

Om statsskatt bestäms enligt 81 § 1 mom. i 
grundlagen genom lag, som ska innehålla be-
stämmelser om grunderna för skattskyldighe-
ten och skattens storlek samt den skattskyldi-
ges rättsskydd. Bestämmelser om avgifter 
samt de allmänna grunderna för storleken av 
avgifter för de statliga myndigheternas tjäns-
teåtgärder, tjänster och övriga verksamhet ut-
färdas enligt 81 § 2 mom. i grundlagen ge-
nom lag. Enligt motiveringen till regeringens 
proposition (RP 1/1998 rd) med förslag till 
grundlag ska en lag om statsskatt innehålla 
bestämmelser om grunderna för skattskyl-
digheten och skattens storlek. Av lagen ska 
entydigt framgå skattskyldighetens omfatt-
ning. Regleringarna ska vara såtillvida exakt 
utformade att den prövningsrätt som de till-
lämpande myndigheterna har när det gäller 
att bestämma skattens storlek är bunden till 
sin natur. Vidare ska en skattelag innehålla 
bestämmelser om den skattskyldiges rätts-
skydd, dvs. om sökande av ändring i beskatt-
ningsbeslut. 

Riksdagens grundlagsutskott gjorde 2002 
en bedömning om en tillsynsavgift av den fö-
reslagna typen i samband med behandlingen 
av regeringens proposition med förslag till ny 
kommunikationsmarknadslag (RP 112/2002 
rd, GrUU 61/2002 rd).  I det sammanhanget 
fastslog grundlagsutskottet grunderna för vis-
sa avgifter, bl.a. tillsynsavgifter, som senare 
har tillämpats på tillsyn över kommunika-
tionsmarknaden, postverksamheten, olika af-
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färsformer, finansmarknaden samt läkeme-
del. 

Enligt grundlagsutskottets tolkningspraxis 
har tillsynsavgifter i stor utsträckning betrak-
tas som skatt enligt 81 § i grundlagen. Enligt 
grundlagsutskottets tolkningspraxis är viktiga 
kännetecken för en skatt att prestationen ut-
förs utan motprestation, att den är obligato-
risk och att produktionskostnaderna 
överskrids om prestationen tas ut i samband 
med någon tjänst eller nyttighet. Utmärkande 
för konstitutionella avgifter är att de utgör er-
sättningar eller vederlag för service som till-
handahålls av det allmänna: om inget mot-
prestationsförhållande föreligger, är sådana 
penningprestationer till staten skatter i kon-
stitutionell mening (GrUU 61/2002 rd, s. 
5/II, GrUU 66/2002 rd, s. 3/II, GrUU 
67/2002 rd, s. 3/II). Att en penningprestation 
möjligen har ett begränsat syfte spelar ingen 
roll vid bedömningen av prestationens kon-
stitutionella natur. Om det allmänt tas ut ett 
penningbelopp för finansiering av någon 
verksamhet, t.ex. för ersättande av de kost-
nader som skötseln av vissa lagstadgade 
uppgifter medförs för ett ämbetsverk, är det 
snarare frågan om en konstitutionell skatt än 
en avgift. 

Den föreslagna lagen innebär ibruktagande 
av en i konstitutionell mening ny skatt. Där-
för ska den föreslagna lagen innehålla be-
stämmelser om grunderna för skattskyldighe-
ten och skattens storlek samt om den skatt-
skyldiges rättsskydd. På så sätt är förslaget 
inte problematiskt med tanke på 81 § i grund-
lagen. 

Enligt 21 § i grundlagen har var och en rätt 
att på behörigt sätt och utan ogrundat dröjs-
mål få sin sak behandlad av en domstol eller 
någon annan myndighet som är behörig en-
ligt lag samt att få ett beslut som gäller hans 
eller hennes rättigheter och skyldigheter be-
handlat vid domstol eller något annat oav-
hängigt rättskipningsorgan. Enligt 2 mom. i 
samma paragraf ska rätten att söka ändring 
samt andra garantier för en rättvis rättegång 
och god förvaltning tryggas genom lag. 
Grundlagsutskottet har nyligen i ett utlåtande 
sett skäl att justera sin tidigare ståndpunkt 
om att systemet med besvärstillstånd är ex-
ceptionellt och vidare ansett att det inte läng-

re finns skäl att i princip förhålla sig restrik-
tivt till systemet med besvärstillstånd eller en 
utvidgning av det (GrUU 32/2012 rd). Där-
emot bör det förvaltningsrättsliga systemet 
för att söka ändring ses som en helhet där 
möjligheten att överklaga till högsta förvalt-
ningsdomstolen utgör en del. Det är befogat 
att i varje enskilt fall bedöma systemets ac-
ceptabilitet och proportionalitet utifrån ut-
skottets tidigare praxis. 

Med tanke på 21 § i grundlagen är det vä-
sentligt att se till att systemet för att söka 
ändring överlag garanterar både att det finns 
tillgänglig och tillräcklig rättssäkerhet och att 
ärendena behandlas så snabbt det går med 
hänsyn till kravet på rättssäkerhet. Det gäller 
framför allt att uppmärksamma om överkla-
gandet före högsta förvaltningsdomstolen är 
ordnat så att de rättssäkerhetsgarantier som 
på grund av ärendets art och betydelse krävs i 
den aktuella ärendekategorin fullföljs. 
(GrUU 32/2012 rd, GrUU 33/2012 rd, GrUU 
35/2009 rd, GrUU 33/2008 rd). 

Bestämmelsen i 7 § i lagförslaget innebär 
att alla beslut som förvaltningsdomstolen fat-
tar med stöd av den föreslagna lagen omfat-
tas av systemet med besvärstillstånd. Med 
tanke på rättssäkerhetsgarantierna är det vä-
sentligt att ändring i Patent- och registersty-
relsens beslut i fortsättningen söks hos en 
oberoende domstol, förvaltningsdomstolen, 
där rättegångsförfarandet uppfyller de krav 
på rättvis rättegång som ställs i 21 § i grund-
lagen.  Systemet med besvärstillstånd förkor-
tar sannolikt de genomsnittliga behandlings-
tiderna i sådana ärenden. Behovet att i ett en-
skilt fall få ett ärende behandlat i högsta 
rättsinstans tillgodoses i dessa fall av att 
högsta förvaltningsdomstolen måste bevilja 
besvärstillstånd, om det finns en sådan grund 
för det som nämns i 13 § 2 mom. i förvalt-
ningsprocesslagen. Den föreslagna besvärs-
tillståndsregleringen utgör överlag inget pro-
blem med tanke på 21 § i grundlagen. 

Av ovannämnda orsaker uppfyller lagför-
slaget de krav som ställs i grundlagen och la-
gen kan behandlas i vanlig lagstiftningsord-
ning. 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 

Lag 

om tillsynsavgift för stiftelser 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 

Syfte och tillämpningsområde 

För tillsynen över stiftelser tas det årligen 
ut tillsynsavgift hos de stiftelser som är in-
förda i stiftelseregistret som förs av Patent- 
och registerstyrelsen. 

Denna lag tillämpas inte på stiftelser som 
avses i 16 § i lagen om stiftelser (109/1930). 
 

2 § 

Tillsynsavgift 

Storleken på tillsynsavgiften bestäms enligt 
stiftelsens senaste fastställda balansomslut-
ning. I det fall att stiftelsen upprättar ett kon-
cernbokslut, grundar sig avgiften på kon-
cernbalansomslutningen. 

Tillsynsavgiften är följande: 
 

Balansomslutning Tillsynsavgift 
Högst 100 000 euro  120 euro 
Över 100 000 euro, 
dock högst 
10 000 000 euro 

250 euro 

Över 10 000 000 
euro 

500 euro 

  
Om balansräkning inte har upprättats eller 

inte har lämnats till Patent- och registersty-
relsen, får myndigheten ta ut lägsta möjliga 
tillsynsavgift enligt 2 mom. 

Om avgiftsskyldigheten upphör under ka-
lenderåret, återbetalas varken den uttagna 
tillsynsavgiften eller en del av den till den 
avgiftsskyldige. 
 
 
 

3 § 

Behörig myndighet 

 
Tillsynsavgift påförs och tas ut av Patent- 

och registerstyrelsen årligen. 
 

4 § 

Betalning av tillsynsavgift 

Tillsynsavgiften förfaller till betalning var-
je kalenderår vid en tidpunkt som anges av 
Patent- och registerstyrelsen.  Patent- och re-
gisterstyrelsen ska sända avgiftsbeslutet till 
stiftelsen senast 30 dagar före förfallodagen. 

Patent- och registerstyrelsen får utfärda 
närmare föreskrifter om betalningsförfaran-
det. 
 

5 § 

Rättelse till den avgiftsskyldiges fördel 

Har den avgiftsskyldige på grund av ett fel 
påförts en för stor tillsynsavgift, ska avgifts-
beslutet rättas om inte saken har avgjorts ge-
nom beslut med anledning av besvär. Rättel-
se till den avgiftsskyldiges fördel får göras 
inom ett år från ingången av kalenderåret ef-
ter det år då avgiften påfördes. 
 

6 § 

Rättelse till avgiftsmottagarens fördel 

Har den avgiftsskyldige, på grund av ett 
räknefel eller ett motsvarande misstag eller 
på grund av att saken till någon del inte har 
utretts, varken påförts föreskriven tillsynsav-
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gift eller en del av avgiften, ska avgiftsbeslu-
tet rättas, om inte saken har avgjorts genom 
beslut med anledning av besvär. Rättelse till 
avgiftsmottagarens fördel kan göras inom ett 
år från ingången av kalenderåret efter det år 
då avgiften påfördes eller borde ha påförts. 
 

7 § 

Ändringssökande 

Omprövning av ett beslut i ett ärende som 
gäller tillsynsavgift får sökas hos Patent- och 
registerstyrelsen på det sätt som föreskrivs i 
förvaltningslagen (434/2003). 

I ett beslut som Patent- och registerstyrel-
sen fattat med anledning av begäran om om-
prövning får ändring sökas genom besvär på 
det sätt som föreskrivs i lagen om Patent- och 
registerstyrelsen (578/2013). 

I ett beslut som avses i 2 mom. får ändring 
sökas genom besvär hos högsta förvaltnings-
domstolen, om högsta förvaltningsdomstolen 
beviljar besvärstillstånd. 
 

8 § 

Indrivning av tillsynsavgift 

 
Tillsynsavgiften är direkt utsökbar. Be-

stämmelser om indrivning av direkt utsökba-
ra avgifter finns i lagen om verkställighet av 
skatter och avgifter (706/2007). 
 

9 § 

Uppgiftsskyldighet 

Stiftelsen ska på begäran lämna Patent- och 
registerstyrelsen uppgifter som behövs för att 
tillsynsavgift ska kunna påföras. 
 

10 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den   20  
——— 

 
 
 

Helsingfors den 19 september 2013 

 
 

Statsminister 

 
JYRKI KATAINEN 

 
 

Arbetsminister Lauri Ihalainen 
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