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STATENS REVISIONSVERKS FÖRESKRIFT 
 

Lämnande av i 9 d § 2 momentet i partilagen avsedd partinära sammanslutnings bokslut och andra upp-
gifter till statens revisionsverk  

 
 

I enlighet med statens revisionsverks beslut föreskrivs med stöd av 
9 d § 3 momentet i partilagen (10/1969): 

 
 

1 § 
Tillämpningsområde 
 
Denna föreskrift tillämpas på det lämnande av uppgifter till statens revisionsverk som med stöd av 9 d § 
2 momentet i partilagen  skall verkställas av partinära sammanslutningar som avses i 8 a § i partilagen 
(10/1969). 
 
2 § 
Skyldighet att lämna uppgifter 
 
En sammanslutning eller stiftelse som anmälts vara en partinära sammanslutning ska till statens revisionsverk 
lämna in sin revisionsberättelse och sitt bokslut tillsammans med bilagor, en specifikation av erhållna bidrag 
samt revisorns uttalande om det, huruvida bestämmelserna i partilagen om bidrag och begränsningar i fråga om 
bidraget har iakttagits i den partinära sammanslutningens verksamhet. 
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3 § 
Sammanslutningars eller stiftelsers fonders skyldighet att lämna uppgifter 
 
En sammanslutning eller stiftelse, vars fond har anmälts vara en partinära sammanslutning, lämnar de i 2 § av-
sedda handlingarna. 
 
4 § 
Skyldigheten att specificera bidrag 
 
En partinära sammanslutning samt en sammanslutning eller stiftelse, vars fond har anmälts vara en partinära 
sammanslutning, ska specificera de erhållna bidragen grupperade enligt bidrag från 
 a) enskilda personer 
 b) företag och 
 c) andra givare. 
 
5 § 
Tidpunkt för lämnande av uppgifter 
 
En sammanslutning eller stiftelse som anmälts vara en partinära sammanslutning ska lämna de i denna föreskrift 
avsedda handlingarna till statens revisionsverk inom tre månader från det att sammanslutningens eller stiftelsens 
bokslut har fastställts. 
 
6 § 
Tidpunkt för lämnande av uppgifter från en sammanslutnings eller stiftelses fond 
 
En sammanslutning eller stiftelse, vars fond har anmälts vara en partinära sammanslutning, lämnar motsvarande 
handlingar inom tre månader från det att sammanslutningens eller stiftelsens bokslut har fastställts. 
 
7 § 
Inlämnande av uppgifter 
 
Uppgifterna lämnas in till statens revisionsverk i elektronisk form till den elektroniska webbtjänst som revi-
sionsverket upprätthåller på webbadressen www.puoluerahoitusvalvonta.fi. De uppgifter som inlämnats till 
revisionsverket inkluderas inte i det redovisningsregister som upprätthålls av revisionsverket, dock med undan-
tag av de i partilagens 9 § 2 moment avsedda uppgifter. Uppgifterna och handlingarna kan lämnas in endast 
elektroniskt. 
 
8 § 
Ikraftträdande 
 
Denna föreskrift träder i kraft den 1 januari 2011. 
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Helsingfors den 10 december 2010 
 
 
 
Generaldirektör   Tuomas Pöysti 
 
 
 
Redovisningsrevisionschef  Jaakko Eskola  
 
 
 
Denna instruktion fås i elektronisk form från statens revisionsverks webbsidor på adressen 
www.vaalirahoitusvalvonta.fi, från statens revisionsverks föreskriftssamling som finns tillgänglig genom den 
juridiska Finlex -databasen på adressen www.finlex.fi samt från registratorskontoret vid statens revisionsverks 
informationshanteringsenhet under dess öppettider arbetsdagar kl. 9.00 - 15.00, besöksadress Anttigatan 1, 5:e 
vån, Helsingfors, postadress Statens revisionsverk, registratorskontoret, PB 1119, 00101 Helsingfors. 


