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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i kreditinstitutslagen (610/2014) 12 kap. 13—15 §, av dem den svenska språkdräkten

i 12 kap. 15 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1199/2014, som följer:

12 kap.

Bokslut, delårsrapport och revision

13 §

Tillämpning av bestämmelser om revision
och revisorer

På kreditinstituts revision och revisorer til-
lämpas revisionslagen (1141/2015), och när
det gäller kreditinstitut i aktiebolagsform
dessutom aktiebolagslagen samt när det gäl-
ler kreditinstitut i andelslagsform dessutom
lagen om andelslag, om inte något annat fö-
reskrivs nedan.

På kreditinstituts revision och revisorer til-
lämpas vad som i 4 kap. 7 § 1 mom. 8
punkten, 5 kap. och 7 kap. 9 § 1 mom. 1
punkten i revisionslagen föreskrivs om revi-
sion och revisorer i en sammanslutning som
är föremål för handel på en reglerad mark-
nad.

På kreditinstituts revisorer tillämpas inte 4
kap. 7 § 1 mom. 5 punkten i revisionslagen.
En revisor ska emellertid underrätta Finansin-
spektionen om kredit som revisorn fått av
kreditinstitutet eller ett företag inom samma
koncern samt om borgensförbindelser, an-

svarsförbindelser, säkerheter eller motsva-
rande förmåner som kreditinstitutet eller före-
taget har ställt eller beviljat till förmån för
revisorn.

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs
om revision av kreditinstitut och dess reviso-
rer tillämpas också på revision av holdingfö-
retag och deras revisorer.

14 §

Revisorers behörighet

Av ett kreditinstituts och ett holdingföre-
tags revisorer ska minst en vara en CGR-
revisor eller en revisionssammanslutning,
vars huvudansvariga revisor ska vara en
CGR-revisor.

15 §

Finansinspektionens skyldighet att förordna
revisor samt särskild granskning och

granskare

Finansinspektionen ska för kreditinstitut
och deras holdingföretag förordna en revisor
enligt 2 kap. 8 § i revisionslagen, 7 kap. 5 § i
aktiebolagslagen och 7 kap. 5 § i lagen om
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andelslag samt förordna om särskild gransk-
ning enligt 7 kap. 7 § i aktiebolagslagen och
7 kap. 15 § i lagen om andelslag och gran-
skare enligt 7 kap. 8 § i aktiebolagslagen och
7 kap. 16 § i lagen om andelslag. När det
gäller förordnande av revisor och särskild
granskare i de ovan angivna fallen ska i
övrigt tillämpas revisionslagen, aktiebolags-
lagen och lagen om andelslag. Finansinspek-
tionen ska dessutom förordna en behörig re-
visor för ett kreditinstitut och dess holdingfö-
retag, om institutet eller företaget inte har en
revisor som uppfyller de i 14 § i detta kapitel
angivna kraven.

Ett kreditinstitut som tillhandahåller inves-
teringstjänster ska för varje kalenderår lämna
Finansinspektionen ett revisorsyttrande om
huruvida kreditinstitutets åtgärder vid förva-
ringen och hanteringen av kundmedel uppfyl-
ler de krav som föreskrivs i 9 kap. 1—4 § i
lagen om investeringstjänster och i föreskrif-
ter som meddelats med stöd av 9 kap. 5 § i
den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
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