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Näringsverksamhetslag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpningsområde och definitioner

Denna lag innehåller bestämmelser om näringsidkares rätt att bedriva näringsverksam-
het.

I denna lag avses med
1) näringsverksamhet utövande av yrke eller näring i syfte att få inkomst eller annan

ekonomisk vinning,
2) näringsidkare sådana fysiska personer och privata och offentliga juridiska personer

som avses i 2 § 1 mom. och 3 § 1 och 2 mom.,
3) filial en sådan del av en utländsk sammanslutning eller stiftelse som i Finland från

det här landet yrkesmässigt bedriver näringsverksamhet i den utländska sammanslutning-
ens eller stiftelsens namn och för dess räkning.

2 §

Rätt att bedriva näringsverksamhet

På de villkor som anges i denna lag får näringsverksamhet bedrivas av
1) fysiska personer som är bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
2) finländska sammanslutningar och stiftelser,
3) utländska sammanslutningar och stiftelser som har bildats enligt lagstiftningen i en

stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har sitt registrerade
säte, sin centralförvaltning eller sitt huvudsakliga verksamhetsställe i en stat som hör till
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Villkoren enligt 1 mom. 1 och 3 punkten tillämpas dock inte, om något annat bestäms
i ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland.

3 §

Rätt att bedriva näringsverksamhet med tillstånd av Patent- och registerstyrelsen

Med ett tillstånd som beviljats av Patent- och registerstyrelsen får näringsverksamhet
bedrivas av

1) fysiska personer som är bosatta utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
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2) andra än i 2 § 1 mom. 3 punkten avsedda utländska sammanslutningar och stiftelser
som etablerar en filial i Finland.

Om inte minst en av bolagsmännen i ett öppet bolag eller av de ansvariga bolagsmännen
i ett kommanditbolag är en i 2 § 1 mom. avsedd fysisk person eller finländsk eller utländsk
sammanslutning eller stiftelse, ska även en bolagsman i det öppna bolaget och en ansvarig
bolagsman i kommanditbolaget ha tillstånd av Patent- och registerstyrelsen för bedrivande
av näringsverksamhet.

Patent- och registerstyrelsen ska bevilja tillstånd, om näringsidkaren utifrån lämnad ut-
redning är nåbar för fullgörande av sina skyldigheter i anknytning till bedrivandet av nä-
ringsverksamheten.

4 §

Behörighet för enskilda näringsidkare

Näringsverksamhet får yrkesmässigt bedrivas av en fysisk person (enskild näringsidka-
re) som

1) har uppnått myndighetsåldern,
2) inte har försatts i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats.
Trots 1 mom. 1 punkten får en minderårig som har fyllt 15 år med samtycke av sin in-

tressebevakare yrkesmässigt bedriva näringsverksamhet.
Bestämmelser om en intressebevakares rätt att börja idka näring för huvudmannens räk-

ning finns i 34 § 1 mom. 5 punkten i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999).

5 §

Temporärt tillhandahållande av tjänster och anmälningsskyldighet till handelsregistret

Den anmälningsskyldighet som avses i 10 § 1 mom. i handelsregisterlagen
(564/2023) gäller inte sådana fysiska personer som är bosatta i en annan stat inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet och som temporärt erbjuder tjänster i Finland
och inte heller sådana utländska sammanslutningar och stiftelser som avses i 2 § 1 mom.
3 punkten i denna lag och som temporärt erbjuder tjänster i Finland. Ett villkor är dess-
utom att det är fråga om en tjänsteleverantör på vilken tillämpas lagen om tillhandahål-
lande av tjänster (1166/2009).

6 §

Företrädare

En sådan näringsidkare som ska införas i handelsregistret ska ha en företrädare som har
rätt att ta emot stämningar och andra delgivningar på näringsidkarens vägnar. Företrädar-
en ska anmälas för registrering i handelsregistret.

Företrädaren ska vara bosatt i Finland. Om näringsidkaren är en utländsk sammanslut-
ning eller stiftelse enligt 2 § 1 mom. 3 punkten som etablerar en filial i Finland, ska före-
trädaren vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Den som är minderårig eller som har försatts i konkurs eller vars handlingsbehörighet
har begränsats får inte vara företrädare.

En fysisk person som är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och en
finländsk sammanslutning eller stiftelse som har en i ett register över sammanslutningar
eller stiftelser antecknad firmatecknare eller någon annan företrädare som är bosatt inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet behöver emellertid inte utse en särskild före-
trädare.

Oberoende av vad som föreskrivs någon annanstans i lag anses stämning och annan del-
givning ha lämnats till näringsidkaren när den har delgetts företrädaren.
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7 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.
Genom denna lag upphävs lagen angående rättighet att idka näring (122/1919).
Oberoende av bestämmelserna i 4 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. har en minderårig

som med stöd av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag har haft rätt
att bedriva näringsverksamhet och som före ikraftträdandet av denna lag har registrerats
som enskild näringsidkare i handelsregistret även i fortsättningen rätt att bedriva närings-
verksamhet som enskild näringsidkare.

Om det i någon annan lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av någon annan
lag hänvisas till lagen angående rättighet att idka näring, ska hänvisningen anses avse en
hänvisning till denna lag.

Helsingfors den 23 mars 2023

Republikens President

 Sauli Niinistö

Arbetsminister Tuula Haatainen
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