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Utgiven i Helsingfors den 29 oktober 2013

Arbets- och näringsministeriets förordning

752/2013

om Centralhandelskammarens revisionsnämnds och handelskamrarnas revisionsutskotts
avgiftsbelagda prestationer

Utfärdad i Helsingfors den 28 oktober 2013

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut
ändras i arbets- och näringsministeriets förordning om Centralhandelskammarens revisions-

nämnds och handelskamrarnas revisionsutskotts avgiftsbelagda prestationer (285/2009) 2 a § 2
och 3 mom., 3 a § 2 och 3 mom. och 5 §, sådana de lyder i förordning 525/2012, som följer:

2 a §

Storleken på avgiften för övervakning av
kvalitetssäkringen av en CGR-revisor och

en CGR-sammanslutning

— — — — — — — — — — — — —
När revisionskundens aktier eller övriga

andelar är föremål för offentlig handel vid
slutet av juni är övervakningsavgiften

1) 10 000 euro om marknadsvärdet vid
slutet av juni överstiger 1 000 000 0000 euro,

2) 4 000 euro om marknadsvärdet vid slu-
tet av juni är 150 000 000−1 000 000 000
euro, eller

3) 1 500 euro om marknadsvärdet vid slu-
tet av juni understiger 150 000 000 euro.

Om den i 1 mom. avsedda revisionskun-
dens aktier eller övriga andelar emellertid
inte är föremål för offentlig handel i slutet av
juni, är avgiften

1) 10 000 euro om kreditinstitutets eller
försäkringsanstaltens eget kapital har översti-
git 1 000 000 000 euro i det senast fastställda
bokslutet,

2) 4 000 euro om kreditinstitutets eller
försäkringsanstaltens eget kapital har utgjort

150 000 000—1 000 000 000 euro i det se-
nast fastställda bokslutet,

3) 1 500 euro om sammanslutningen vid
slutet av juni är emittent av ett masskulde-
brevslån och inte är ett kreditinstitut, eller

4) 450 euro för andra än kreditinstitut och
försäkringsanstalter enligt 1 och 2 punkten
och emittenter av masskuldebrevslån enligt
3 punkten.
— — — — — — — — — — — — —

3 a §

Storleken på avgiften för övervakning av
kvalitetssäkringen av en GRM-revisor och

en GRM-sammanslutning

— — — — — — — — — — — — —
När revisionskundens aktier eller övriga

andelar är föremål för offentlig handel vid
slutet av juni är övervakningsavgiften

1) 10 000 euro om marknadsvärdet vid
slutet av juni överstiger 1 000 000 0000 euro,

2) 4 000 euro om marknadsvärdet vid slu-
tet av juni är 150 000 000−1 000 000 000
euro, eller

3) 1 500 euro om marknadsvärdet vid slu-
tet av juni understiger 150 000 000 euro.



Om den i 1 mom. avsedda revisionskun-
dens aktier eller övriga andelar emellertid
inte är föremål för offentlig handel i slutet av
juni, är avgiften

1) 10 000 euro om kreditinstitutets eller
försäkringsanstaltens eget kapital har översti-
git 1 000 000 000 euro i det senast fastställda
bokslutet,

2) 4 000 euro om kreditinstitutets eller
försäkringsanstaltens eget kapital har utgjort
150 000 000—1 000 000 000 euro i det se-
nast fastställda bokslutet,

3) 1 500 euro om sammanslutningen vid
slutet av juni är emittent av ett masskulde-
brevslån och inte är ett kreditinstitut, eller

4) 450 euro för andra än kreditinstitut och
försäkringsanstalter enligt 1 och 2 punkten
och emittenter av masskuldebrevslån enligt
3 punkten.
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Tidpunkten för betalning av avgifterna

Den deltagaravgift som avses i 2 § 1 mom.
2 och 3 punkten ska betalas senast två veckor
före examensdagen. Den årsavgift som avses
i 2 § 1 mom.12 och 13 punkten samt i 3 §
1 mom. 8 och 9 punkten ska betalas årligen
före utgången av mars månad. Den grundav-
gift för kvalitetssäkring och avgift för över-
vakning av kvalitetssäkringen som avses i 2 §
1 mom. 16 punkten och i 3 § 1 mom.
12 punkten ska betalas årligen före utgången
av november månad.

Denna förordning träder i kraft den 29
oktober 2013 och tillämpas första gången när
avgifter tas ut för kalenderåret 2013.

Helsingfors den 28 oktober 2013

Arbetsminister Lauri Ihalainen

Överinspektör Mika Kotala
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