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Ikraftträdande- och giltighetstid:
1.1.2017 - tills vidare
Ändringsdata:
Anvisningen ersätter den tidigare anvisningen nr 6/2010,
Dnr 358/41/2010
Stadgegrund:
Partilagen (10/1969) 8 c §

Statens revisionsverks anvisning om lämnande av aktuell redovisning
Denna anvisning ges i syfte att säkerställa en riktig och enhetlig tillämpning av lagen och Statens revisionsverks föreskrift genom närmare allmänna anvisningar om lämnade av aktuell redovisning.
Anvisningen tillämpas på partier, partiföreningar och partinära sammanslutningar som avses i partilagen.
Statens revisionsverk för ett redovisningsregister på www.puoluerahoitusvalvonta.fi, där de mottagna redovisningarna också publiceras.

1

Aktuell redovisning som avses i partilagen

Ett parti, en partiförening och en partinära sammanslutning ska redovisa erhållna bidragsbelopp och lämna
uppgift om givarens namn. Redovisningen ska lämnas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera
prestationer som en och samma givare har gett i bidrag till partiet, partiföreningen eller den partinära
sammanslutningen är minst 1 500 euro per kalenderår.
Med en partinära sammanslutning avses en sådan sammanslutning och stiftelse som partiet med sammanslutningens eller stiftelsens samtycke anmäler till Statens revisionsverk som en partinära sammanslutning
till partiet. En partinära sammanslutning kan vara en fond inom en sammanslutning eller stiftelse som anmälts till Statens revisionsverk. Partiet kan anmäla att fonden är en partinära sammanslutning endast med
samtycke av den sammanslutning eller stiftelse som förvaltar fonden. Partiets anmälan jämte samtycke av
den partinära sammanslutningen ska lämnas till Revisionsverket på en separat blankett.
Partiet ska anmäla en partinära sammanslutning skriftligen till Statens revisionsverk på anmälningsblanketten.

2

Lämnande och komplettering av aktuell redovisning

Redovisningen ska lämnas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer som en och
samma givare har gett i bidrag till partiet, partiföreningen eller den partinära sammanslutningen är minst
1 500 euro per kalenderår.
Redovisningen ska kompletteras när värdet av ett bidrag från en och samma givare som har getts i form av
nya prestationer efter det att redovisningen lämnats eller kompletterats överstiger 1 500 euro. Vid behov
bör således ges flera redovisningar av bidrag från en och samma givare. Detta innebär att redovisningen ska
kompletteras alltid när följande gräns på 1 500 euro överskrids (t.ex. 3 001 euro, 4 502 euro osv.). Om det
är fråga om en och samma givare definieras av givarens rättshandlingsförmåga.
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Statens revisionsverk mottar och behandlar inte en redovisning som lämnats om ett bidrag vars värde understiger 1 500 euro. När redovisningen kompletteras kan det bidragsbelopp som redovisas likväl vara
mindre än 1 500 euro.
Redovisningarna kan lämnas in endast i Statens revisionsverks elektroniska webbtjänst på
www.puoluerahoitusvalvonta.fi, där också de mottagna redovisningarna publiceras.
Bidragsgivarens namn och bidragsbeloppet ska framgå av den aktuella redovisningen. Vid bidrag från en
sammanslutning eller stiftelse ska den aktuella redovisningen innehålla en beteckning som identifierar
sammanslutningen, om givaren har en sådan. Till redovisningen bifogas inte kvitton eller kopior av dem.
Vid identifiering av redovisningslämnaren används allmänt vedertagna elektroniska identifieringsmetoder.

3

Frist för lämnande av aktuell redovisning

Den aktuella redovisningen ska lämnas in senast den 15 dagen i den kalendermånad som följer efter mottagandet av bidraget. Därefter lämnade redovisningar mottas och publiceras som försenat anlända.

4

Ansvar för lämnande av aktuell redovisning

Partiet ska se till att de aktuella redovisningarna lämnas. Partiet ska också se till att partiföreningarna och
de partinära sammanslutningarna gör upp aktuella redovisningar av de bidrag som de mottagit.
I Statens revisionsverks elektroniska redovisningssystem kan partierna ge sina partiföreningar och partinära
sammanslutningar behörighet att för egen del lämna aktuella redovisningar. Då ankommer det på partiet
att inrätta basuppgifterna om partiföreningen i det elektroniska redovisningssystemet. Partiet bär ändå ansvaret för att tillse att redovisningarna lämnas på det sätt som avses i partilagen.
De partinära sammanslutningarna inrättas i informationssystemet på basis av de anmälningar som gjorts till
Statens revisionsverk. Därefter kan den användare som meddelats representera den partinära sammanslutningen lämna aktuella redovisningar på den partinära sammanslutningens vägnar.

5

Publicering av och tillsyn över aktuella redovisningar

De aktuella redovisningarna publiceras utan dröjsmål i det redovisningsregister som Statens revisionsverk
upprätthåller på www.puoluerahoitusvalvonta.fi.
Statens revisionsverk övervakar användningen av bidrag som avses i 9 § partilagen samt att ett parti, partinära sammanslutningar och i understödsbeslutet avsedda föreningar (tillsynsobjekten) i sin verksamhet
iakttar lagens bestämmelser om bidrag, redovisning av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen
samt utarbetande och lämnande av anknutna handlingar och uppgifter. Vid fullgörandet av denna uppgift
kan verket granska tillsynsobjektets bokföring och medelsanvändning och vid behov uppmana tillsynsobjektet att fullgöra de skyldigheter som följer av denna lag.
Statens revisionsverk får vid vite förplikta tillsynsobjektet att fullgöra sin skyldighet, om handlingar eller
uppgifter trots uppmaning från verket inte lämnas in, rättas eller kompletteras eller om handlingarnas eller
uppgifternas riktighet och tillräcklighet inte har fastställts och försummelsen är totalt sett väsentlig.
Statens revisionsverk kan också bestämma att utbetalningen av statsunderstöd ska upphöra och att en del
av understödet ska återkrävas i fråga om ett parti som väsentligen försummar en skyldighet som hör till det
enligt denna lag.
Om den tillsyn som Statens revisionsverk utövar föreskrivs i övrigt i lagen om Statens revisionsverk.
Oavsett bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har var och en rätt att ur registret få kopior och uppgifter genom ett allmänt datanät.
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Ytterligare upplysningar om redovisning

Ytterligare information om upprättande av aktuell redovisning och om Revisionsverkets tillsynsuppgift fås
på www.puoluerahoitusvalvonta.fi och från Statens revisionsverks rådgivning, tfn 09 432 5899 arbetsdagar
kl. 10–14.
Denna anvisning finns på Statens revisionsverks webbsidor på www.puoluerahoitusvalvonta.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, besöksadressen anges i fotnoten.

7

Anvisningens ikraftträdande, ändringar i tidigare föreskrifter och anvisningar samt giltighetstid

Denna anvisning börjar gälla den 1 januari 2017. Anvisningen gäller tills vidare.
I samband med utfärdandet av denna anvisning har Statens revisionsverk beslutat att upphäva alla tidigare
anvisningar om aktuell redovisning.
Helsingfors den 20 december 2016

Generaldirektör

Tytti Yli-Viikari

Redovisningsrevisionschef

Jaakko Eskola
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