EV 155/1995 vp -

HE 162/1995 vp

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kaupparekisterilain, elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain, kirjanpitolain 33 §:n ja tilintmkastuslain 1 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 16211995 vp laeiksi kaupparekisterilain,
elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun
lain, kirjanpitolain 33 §:n ja tilintarkastuslain

1 §:n muuttamisesta. Eduskunta, jolle talousvaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o
2311995 vp, on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
kaupparekisterilain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain (129179) 13 a §, sellaisena kuin se on muutettuna 19 päivänä helmikuuta 1993 ja 10 päivänä joulukuuta 1993 annetuilla laeilla (229/93 ja 1122/93), sekä
lisätään lakiin uusi 17 aja 17 b §, 18 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 8
päivänä helmikuuta 1991 ja 22 päivänä joulukuuta 1994 annetuilla laeilla (241191 ja
1301194), uusi 5 momentti sekä 30 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:
13 a §
Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen perusilmoituksessa on mainittava:
1) sivuliikkeen postiosoite;
2) elinkeinonharjoittajan toiminnan laatu;
3) rekisteri, johon sivuliikkeen perustava
elinkeinonharjoittaja on kotimaassaan merkitty sekä elinkeinonharjoittajan rekisterinumero tuossa rekisterissä;
4) elinkeinonharjoittajan toiminimi ja oikeudellinen muoto sekä sivuliikkeen toiminimi;
5) sivuliikkeen jokaisen toiminimenkirjoittajan henkilötiedot sekä miten toiminimi
kirjoitetaan;
6) elinkeinonharjoittajan lakisääteisenä
toimielimenä tai tällaisen elimen jäsenenä
elinkeinonharjoittajan edustamiseen kelpoiset henkilöt ja heidän henkilötietonsa; sekä
7) sivuliikkeen Suomessa olevan edustajan
henkilötiedot.
Jos ulkomaisen elinkeinonharjoittajan
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sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto
tai päätoimipaikka on Euroopan talousalueen
ulkopuolella, perusilmoituksessa on mainittava 1 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi valtio, jonka lainsäädännön alainen sivuliikkeen perustava elinkeinonharjoittaja on,
sekä elinkeinonharjoittajan sääntömääräinen
kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka. Jos ulkomainen elinkeinonharjoittaja on
osakeyhtiö tai siihen rinnastettava yhtiö, perusilmoituksessa on mainittava myös osakepääoma tai siihen rinnastettava pääoma, jollei se ilmene perustamiskirjasta tai yhtiöjärjestyksestä taikka näitä vastaavasta
asiakirjasta.
17 a §
Sivuliikkeen perostaneen ulkomaisen elinkeinonharjoittajan tilinpäätösasiakirjat on
ilmoitettava rekisteröitäviksi kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä
sellaisina kuin ne on laadittu, tarkastettu ja
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julkistettu noudattaen sen valtion lainsäädäntöä, jonka alainen elinkeinonharjoittaja
on. Jos ulkomaista elinkeinonharjoittajaa
koskevan, Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön mukainen määräaika tilinpäätösasiakirjojen julkistamiselle on
kuutta kuukautta pitempi, tilinpäätösasiakirjat on ilmoitettava rekisteröitäviksi sen valtion lainsäädännön mukaisessa määräajassa.
Jos ulkomaisen elinkeinonharjoittajan tilinpäätösasiakirjoja ei ole laadittu, tarkastettu ja
julkistettu Euroopan yhteisön säädösten mukaisesti tai vastaavalla tavalla, kirjanpitolain
(655173) mukaisesti laadittu ja tilintarkastuslain (936/94) mukaisesti tarkastettu sivuliikkeen tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on
ilmoitettava rekisteröitäviksi kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Mitä tässä pykälässä säädetään tilinpäätösasiakirjojen ilmoittamisesta rekisteröitäviksi, ei koske ulkomaisen luotto- tai rahoituslaitoksen sivukonttoria eikä ulkomaisen
vakuutusyhtiön edustustoa.

17 b §
Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen kirjeissä ja lomakkeissa on mainittava
sivuliikkeen kaupparekisterinumero sekä ulkomaisen elinkeinonharjoittajan toiminimi,
oikeudellinen muoto, kotipaikka, rekisteri,
johon elinkeinonharjoittaja on kotimaassaan
merkitty, ja rekisterinumero tuossa rekisterissä, sekä mahdollinen selvitystila.

18 §
Sivuliikkeen perustaneeseen ulkomaiseen
elinkeinonharjoittajaan kohdistetusta maksukyvyttömyysmenettelystä, akordista ja muusta vastaavasta menettelystä on ilmoitettava
rekisteriviranomaiselle. Rekisteriviranomaiselle on ilmoitettava myös elinkeinonharjoittajan asettamisesta selvitystilaan, selvitysmiesten määräämisestä, selvitysmiesten henkilötiedoista ja toimivallasta sekä selvitystilan päättymisestä samoin kuin elinkeinonharjoittajan purkautumisesta ja rekisteristä
poistamisesta.
30 §
Joka tahallaan laiminlyö noudattaa, mitä
17 b §:ssä säädetään ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen kirjeissä ja lomakkeissa
mainittavista
tiedoista, on
tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä
ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, sivuliikerikkomuksesta sakkoon.
Tämä laki tulee voimaan pmvana
kuuta 199 . Mitä 17 b §:ssä säädetään, sovelletaan kuitenkin vasta kuuden kuukauden
kuluttua tämän lain voimaantulosta.
Ennen tämän lain voimaantuloa rekisteröityä ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikettä koskevat rekisteritiedot on saatettava
tämän lain mukaisiksi ilmoittamalla tarvittavat muutokset rekisteröitäviksi vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.
Mitä 17 a §:n 1 ja 2 momentissa säädetään, sovelletaan, jos tilikausi on päättynyt
tämän lain tultua voimaan.
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Laki
elinkeinon hmjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annettuun lakiin
siitä 19 päivänä helmikuuta 1993 annetulla lailla (228/93) kumotun 2 §:n tilalle uusi 2 §
seuraavasti:
2 §
Sivuliikkeellä tarkoitetaan tässä laissa ulkomaisen yhteisön tai säätiön osaa, joka harjoittaa Suomessa tässä maassa sijaitsevasta
kiinteästä toimipaikasta käsin jatkuvaa
liike- tai ammattitoimintaa ulkomaisen yhteisön tai säätiön nimiin ja lukuun.

V akuotusyhtiön sekä luotto- ja rahoituslaitoksen sivuliikkeestä säädetään erikseen.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
kiijanpitolain 33 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 10 päivänä elokuuta 1973 annetun kirjanpitolain (655173) 33 §:n 4 momentti,
sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1572/92), seuraavasti:
33 §
Muiden kuin 2 momentissa tarkoitettujen
osakeyhtiöiden samoin kuin osuuskuntien
sekä ulkomaisten elinkeinonharjoittajien

sivuliikkeiden tilinpäätösten julkaisemisesta
säädetään erikseen.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä
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Laki
tilintmkastuslain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 28 päivänä lokakuuta 1994 annetun tilintarkastuslain (936/94) 1 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:
1§

Mitä tässä laissa säädetään yhteisön ja säätiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksesta, sovelletaan myös sellaisen ulkomaisen
elinkeinonharjoittajan sivuliikkeen tilintarkastukseen, jonka tilinpäätöstä ei laadita,
tarkasteta ja julkisteta Euroopan yhteisön
säädösten mukaisesti tai vastaavalla tavalla.
Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta ulkomaisen luotto- tai rahoituslaitoksen sivukonttorin eikä ulkomaisen vakuutusyhtiön edustuston tilintarkastukseen.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1995

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta 199 .
Tässä laissa tarkoitetun
ulkomaisen
elinkeinonharjoittajan tulee ensimmrusen
kerran valita vähintään yksi tilintarkastaja ja,
jollei tilintarkastajaksi valittu ole tilintarkastuslain 5 tai 6 §:ssä tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, vähintään yksi varatilintarkastaja
tarkastamaan sivuliikkeen sen tilikauden kirjanpito ja tilinpäätös, joka päättyy lain
tultua voimaan.

