Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av handelsregisterlagen och 2 och 4 § i företags- och organisationsdatalagen
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att handelsregisterlagen och företags- och organisationsdatalagen ändras.
De föreslagna ändringarna är behövliga för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av bolagsrättsdirektivet vad gäller användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt och Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att förhindra
att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, till den del
det i det senare direktivet är fråga om sammankoppling av register som gäller verkliga förmånstagare.
I förslaget föreskrivs det om gränsöverskridande informationsutbyte mellan medlemsstaterna
inom ramen för systemet för sammankoppling av register. Patent- och registerstyrelsen ska föra
in ett aktiebolag eller en filial i handelsregistret inom fem vardagar från det att den elektroniska
anmälan gjordes. De föreslagna ändringarna gäller organiseringen av Patent- och registerstyrelsens verksamhet på det sätt som förutsätts i direktiven.
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2022.
Lagarna avses träda i kraft den 1 augusti 2022.
—————
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Lagförslag

1.
Lag
om ändring av handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i handelsregisterlagen (129/1979) 24 a §, sådan den lyder i lag 306/2017,
ändras 20 b och 20 c §, sådana de lyder i lag 306/2017, samt
fogas till 20 a §, sådan den lyder i lag 306/2017, ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 20 d §
som följer:
20 a §
——————————————————————————————
Om etableringsanmälan har gjorts elektroniskt, ska aktiebolaget eller filialen införas i registret
inom 5 vardagar från det att alla uppgifter och handlingar som behövs för registeranteckningen
har lämnats till registermyndigheten. Om registeranteckningen försenas ska registermyndigheten informera om förseningen.
20 b §
Registermyndigheten ska se till att de handlingar och uppgifter som avses i artikel 14, med
undantag för artikel 19.2 d, i artikel 20 och i artikel 30.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 om vissa aspekter av bolagsrätt, nedan bolagsrättsdirektivet, görs tillgängliga genom systemet för sammankoppling av register.
Registermyndigheten ska dessutom se till att uppgifter om verkliga förmånstagare görs tillgängliga genom systemet för sammankoppling av register på det sätt som förutsätts i artiklarna
30.10 och 31.9 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att
förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
20 c §
När en filial till ett utländskt bolag har registrerats i handelsregistret eller avförts från registret
ska registermyndigheten i enlighet med artiklarna 28a.7 och 28c i bolagsrättsdirektivet genom
systemet för sammankoppling av register underrätta den medlemsstat där bolaget är registrerat
om registreringen eller avregistreringen.
Registermyndigheten ska genom systemet för sammankoppling av register i enlighet med 34.1
i bolagsrättsdirektivet underrätta den medlemsstat där en filial till ett i handelsregistret infört
bolag är registrerad om inledande och avslutande av likvidationsförfaranden eller insolvensförfaranden och om avregistrering av bolaget samt i enlighet med artikel 30a om en ändring som
införts i registret och som gäller bolagets namn, bolagets registrerade säte, bolagets registreringsnummer i registret, bolagets rättsliga form eller de handlingar och den information som
avses i artikel 14 d och 14 f i bolagsrättsdirektivet.
När registermyndigheten genom systemet för sammankoppling av register får information enligt 1 mom. om att en filial till ett i handelsregistret infört bolag har registrerats eller att filialen
har avförts från registret i en annan medlemsstat eller om ändringar i de i 2 mom. avsedda registeruppgifter som införts om det utländska bolag som har registrerat filialen i Finland, ska
registermyndigheten bekräfta mottagandet av en sådan underrättelse, registrera handlingarna
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och informationen utan dröjsmål samt avföra filialen från handelsregistret, om bolaget har avregistrerats i den stat där bolaget är registrerat.
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 3 mom. avförs en filial till ett utländskt bolag inte
från handelsregistret i enlighet med artikel 34.3 i bolagsrättsdirektivet, om det utländska bolaget
har avförts från registret på grund av en ändring av den rättsliga formen, en fusion eller uppdelning eller en gränsöverskridande överföring av dess registrerade säte. Innan ett beslut enligt 3
mom. om avregistrering av en filial fattas, ska registermyndigheten dessutom ge filialen en tid
av 21 dygn att yttra sig om förutsättningarna för avregistreringen.
Registermyndigheten ska utan dröjsmål genom systemet för sammankoppling av register underrätta registren i de berörda medlemsstaterna när ett bolag som uppstår genom en gränsöverskridande fusion registreras i Finland.
I bolagets uppgifter införs i fråga om en filial som avses i 3 mom. filialens namn, registreringsnummer, EUID-kod samt den medlemsstat där filialen är registrerad.
20 d §
En filial är inte skyldig att underrätta registermyndigheten om en i 20 c § 3 mom. avsedd
ändring i registeruppgifterna för det utländska bolag som har registrerat filialen, om registermyndigheten har fått informationen genom systemet för sammankoppling av register.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .

—————

2.
Lag
om ändring av företags- och organisationsdatalagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) 2 § 8 punkten och 4 § 2 mom. 12
punkten, sådana de lyder i lag 192/2014, och
fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 192/2014, 464/2017 och 1352/2018, en
ny 9 punkt och till 4 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 192/2014 och 464/2017,
en ny 13 punkt som följer:
2§
Definitioner
I denna lag avses med
——————————————————————————————
8) internationell identifieringskod för juridiska personer en identifikation som ska ges varje
registreringsskyldig på ansökan och som specificerar denne och består av en alfanumerisk kod
bestående av 20 tecken,
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9) EUID-kod en sådan europeisk unik identifieringskod för registreringsskyldiga som avses i
artikel 16.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 om vissa aspekter av bolagsrätt.
4§
Uppgifter som skall lagras i företags- och organisationsdatasystemet
——————————————————————————————
I företags- och organisationsdatasystemet lagras i fråga om de registreringsskyldiga i tillämpliga delar också basuppgifter om
——————————————————————————————
12) den internationella identifieringskoden för juridiska personer,
13) EUID-koden.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .

—————

Helsingfors den 20xx
Statsminister

Sanna Marin

Arbetsminister Tuula Haatainen
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Bilaga
Parallelltexter

1.
Lag
om ändring av handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i handelsregisterlagen (129/1979) 24 a §, sådan den lyder i lag 306/2017,
ändras 20 b och 20 c §, sådana de lyder i lag 306/2017, samt
fogas till 20 a §, sådan den lyder i lag 306/2017, ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 20 d §
som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
20 a §
——————————————
Om etableringsanmälan har gjorts elektroniskt, ska aktiebolaget eller filialen införas i
registret inom 5 vardagar från det att alla uppgifter och handlingar som behövs för registeranteckningen har lämnats till registermyndigheten. Om registeranteckningen försenas ska
registermyndigheten informera om förseningen.
20 b §

20 b §

I denna lag avses med offentlighetsdirektivet
Europarlamentets
och
rådets
direktiv
2009/101/EG om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 48 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen,
i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga
inom gemenskapen och med filialdirektivet rådets elfte direktiv 89/666/EEG om krav på offentlighet i filialer som har öppnats i en medlemsstat av vissa typer av bolag som lyder under lagstiftningen i en annan stat.
Registermyndigheten ska se till att de uppgifter som avses i artiklarna 2 och 3d.1 i offentlighetsdirektivet och de uppgifter som avses i artiklarna 2.1 och 5a.1 i filialdirektivet offentliggörs via det system för sammankoppling av register som avses i artikel 4a.2 i offentlighetsdirektivet.
20 c §

Registermyndigheten ska se till att de handlingar och uppgifter som avses i artikel 14, med
undantag för artikel 19.2 d, i artikel 20 och i
artikel 30.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 om vissa aspekter av
bolagsrätt, nedan bolagsrättsdirektivet, görs
tillgängliga genom systemet för sammankoppling av register.
Registermyndigheten ska dessutom se till att
uppgifter om verkliga förmånstagare görs tillgängliga genom systemet för sammankoppling
av register på det sätt som förutsätts i artiklarna
30.10 och 31.9 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att
förhindra att det finansiella systemet används
för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

20 c §
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

Registermyndigheten ska utan dröjsmål
meddela de berörda registren i Europeiska unionens medlemsstater, när ett bolag som bildas
till följd av en gränsöverskridande fusion registreras i Finland. Meddelandet lämnas via systemet för sammankoppling av register.

När en filial till ett utländskt bolag har registrerats i handelsregistret eller avförts från registret ska registermyndigheten i enlighet med
artiklarna 28a.7 och 28c i bolagsrättsdirektivet
genom systemet för sammankoppling av register underrätta den medlemsstat där bolaget är
registrerat om registreringen eller avregistreringen.
Registermyndigheten ska genom systemet
för sammankoppling av register i enlighet med
34.1 i bolagsrättsdirektivet underrätta den
medlemsstat där en filial till ett i handelsregistret infört bolag är registrerad om inledande och
avslutande av likvidationsförfaranden eller insolvensförfaranden och om avregistrering av
bolaget samt i enlighet med artikel 30a om en
ändring som införts i registret och som gäller
bolagets namn, bolagets registrerade säte, bolagets registreringsnummer i registret, bolagets
rättsliga form eller de handlingar och den information som avses i artikel 14 d och 14 f i
bolagsrättsdirektivet.
När registermyndigheten genom systemet för
sammankoppling av register får information
enligt 1 mom. om att en filial till ett i handelsregistret infört bolag har registrerats eller att filialen har avförts från registret i en annan medlemsstat eller om ändringar i de i 2 mom. avsedda registeruppgifter som införts om det utländska bolag som har registrerat filialen i Finland, ska registermyndigheten bekräfta mottagandet av en sådan underrättelse, registrera
handlingarna och informationen utan dröjsmål
samt avföra filialen från handelsregistret, om
bolaget har avregistrerats i den stat där bolaget
är registrerat.
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 3
mom. avförs en filial till ett utländskt bolag inte
från handelsregistret i enlighet med artikel 34.3
i bolagsrättsdirektivet, om det utländska bolaget har avförts från registret på grund av en
ändring av den rättsliga formen, en fusion eller
uppdelning eller en gränsöverskridande överföring av dess registrerade säte. Innan ett beslut
enligt 3 mom. om avregistrering av en filial
fattas, ska registermyndigheten dessutom ge filialen en tid av 21 dygn att yttra sig om förutsättningarna för avregistreringen.
Registermyndigheten ska utan dröjsmål genom systemet för sammankoppling av register
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
underrätta registren i de berörda medlemsstaterna när ett bolag som uppstår genom en gränsöverskridande fusion registreras i Finland.
I bolagets uppgifter införs i fråga om en filial
som avses i 3 mom. filialens namn, registreringsnummer, EUID-kod samt den medlemsstat där filialen är registrerad.
20 d §
En filial är inte skyldig att underrätta registermyndigheten om en i 20 c § 3 mom. avsedd
ändring i registeruppgifterna för det utländska
bolag som har registrerat filialen, om registermyndigheten har fått informationen genom systemet för sammankoppling av register.
24 a §

Registermyndigheten ska avregistrera en
filial, när registermyndigheten har fått information enligt artiklarna 5a.1 och 5a.2 i filialdirektivet om att en utländsk näringsidkare som
registrerat en filial i Finland har avvecklats eller av annan anledning avförts från registret i
sin registreringsstat.
Innan ett beslut enligt 1 mom. om avregistrering av en filial fattas, ska registermyndigheten
ge filialen en tid av 21 dygn att yttra sig om
förutsättningarna för avregistreringen.

(upphävs)

———
Denna lag träder i kraft den 20 .
—————

2.
Lag
om ändring av företags- och organisationsdatalagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) 2 § 8 punkten och 4 § 2 mom. 12
punkten, sådana de lyder i lag 192/2014, och
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fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 192/2014, 464/2017 och 1352/2018, en
ny 9 punkt och till 4 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 192/2014 och 464/2017,
en ny 13 punkt som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
2§

2§

Definitioner

Definitioner

I denna lag avses med
——————————————
8) internationell identifieringskod för juridiska personer en identifikation som ska ges
varje registreringsskyldig på ansökan och som
specificerar denne och består av en alfanumerisk kod bestående av 20 tecken.

I denna lag avses med
——————————————
8) internationell identifieringskod för juridiska personer en identifikation som ska ges
varje registreringsskyldig på ansökan och som
specificerar denne och består av en alfanumerisk kod bestående av 20 tecken,
9) EUID-kod en sådan europeisk unik identifieringskod för registreringsskyldiga som
avses i artikel 16.1 i Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2017/1132 om vissa
aspekter av bolagsrätt.

4§

4§

Uppgifter som skall lagras i företags- och or- Uppgifter som skall lagras i företags- och organisationsdatasystemet
ganisationsdatasystemet
——————————————
I företags- och organisationsdatasystemet
lagras i fråga om de registreringsskyldiga i
tillämpliga delar också basuppgifter om
——————————————
12) den internationella identifieringskoden
för juridiska personer.

——————————————
I företags- och organisationsdatasystemet
lagras i fråga om de registreringsskyldiga i
tillämpliga delar också basuppgifter om
——————————————
12) den internationella identifieringskoden
för juridiska personer,
13) EUID-koden.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
—————

9

