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Ikraftträdande- och giltighetstid:
1.1.2017 - tills vidare
Ändringsdata:
Föreskriften ersätter den tidigare föreskriften nr 5/2010,
Dnr 359/41/2010
Stadgegrund:
Partilagen (10/1969) 9 d §

Statens revisionsverks föreskrift om lämnande av i 9 d § 2 mom. i
partilagen avsedd partinära sammanslutnings bokslut och andra
uppgifter till Statens revisionsverk
Statens revisionsverk lämnar med stöd av 9 d § 3 mom. i partilagen (10/1969) följande föreskrift:
1§
Tillämpningsområde
Denna föreskrift tillämpas på lämnande av uppgifter till Statens revisionsverk i enlighet av 9 d § 2 mom. i
partilagen (10/1969) av sådana partinära sammanslutningar som avses i 8 a §.
2§
Sammanslutningars eller stiftelsers skyldighet att lämna uppgifter
En sammanslutning eller stiftelse som har anmälts som partinära sammanslutning ska till Statens revisionsverk lämna sin revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och balansbok, en specifikation av erhållna bidrag samt revisorernas utlåtande om huruvida bestämmelserna i partilagen om bidrag och begränsningar i
fråga om bidraget har iakttagits i den partinära sammanslutningens verksamhet.
3§
Sammanslutningars eller stiftelsers fonders skyldighet att lämna uppgifter
En sammanslutning eller stiftelse vars fond har anmälts vara en partinära sammanslutning ska lämna in
handlingarna enligt 2 §.
4§
Skyldighet 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
enskilda personer
företag och
andra givare.
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5§
Tidpunkt för lämnande av uppgifter från sammanslutningar eller stiftelser
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 sammanslutningars eller stiftelsers fonder
En sammanslutning eller stiftelse vars fond har anmälts vara en partinära sammanslutning ska lämna de i
denna föreskrift avsedda handlingarna inom tre månader från det att sammanslutningens eller stiftelsens
bokslut har fastställts.
7§
Inlämnande av uppgifter
Uppgifterna ska lämnas till Statens revisionsverk i elektronisk form via Revisionsverkets webbtjänst på
www.puoluerahoitusvalvonta.fi. De uppgifter som inlämnats till Statens revisionsverk upptas inte i det redovisningsregister som upprätthålls av Revisionsverket, med undantag av de uppgifter som avses i 9 § 2
mom. i partilagen.
8§
Ikraftträdande
Denna föreskrift börjar gälla den 1 januari 2017

Helsingfors den 20 december 2016

Generaldirektör

Tytti Yli-Viikari

Redovisningsrevisionschef

Jaakko Eskola

Denna föreskrift jämte bilageblanketter finns tillgängliga i elektronisk form på Statens revisionsverks webbsidor på www.vaalirahoitusvalvonta.fi, i Statens revisionsverks föreskriftssamling som finns i författningsdatabasen Finlex på www.finlex.fi samt på Statens revisionsverks registratorskontor under dess öppettider arbetsdagar kl. 9-15.
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