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FO-nummer för delägarlag  

Centralförbundet för Fiskerihushållning och antagligen även andra instanser har varit i kontakt 
med skattemyndigheterna och bett om noggrannare anvisningar angående FO-nummer för 
delägarlag. Detta har lett till att Finansinspektionen och Finansministeriet har utrett saken.  

Finansinspektionen har nu gett ett utlåtande om delägarlag och väglag, i vilket konstateras att 
bankerna inte ska kräva FO-nummer av dem för vanliga bankärenden. Då delägarlagen fyller 
följande krav, ska de inte behöva FO-nummer.  

Finansinspektionen anser:  

 i det fall då delägarlag som förvaltar samfällda vattenområden endast bedriver sedvanlig 
skötsel av vattenområdet och fiske i det, och det inte heller i övrigt finns andra faktorer som 
skulle höja risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism i anslutning till 
kundrelationen, att risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism förenad med 
delägarlagens kundrelationer är låg; 

 i de fall då risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism förenad med 
kundrelationer i delägarlag som förvaltar samfälliga vattenområden är låg, att 
tillsynsobjekten kan tillämpa ett förenklat förfarande för kundkontroll; och 

 att det av delägarlag som förvaltar samfällda vattenområden inte ska förutsättas att de 
registrerar sig i företags- och organisationsdatasystemet för att kunna ingå eller fortsätta en 
kundrelation. 

Tilläggsuppgifter: https://www.finanssivalvonta.fi/sv/press--
publicerat/tillsynsmeddelanden/2020/finansinspektionens-stallningstagande-till-forenklade-
atgarder-for-kundkontroll-vad-galler-vaglag-och-delagarlag-som-forvaltar-samfalliga-
vattenomraden/ 

 

Anvisningar för att ansöka om FO-nummer 

Om delägarlaget trots allt ansöker om FO-nummer och grunder för att bevilja numret finns, kan 
man följa nedanstående anvisningar.  

Delägarlaget ansöker om FO-nummer från Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ) under 
punkten  
”Etableringsanmälan för andra företags- och samfundsformer”. 
https://www.ytj.fi/sv/index/ilmoittaminen/perustamisilmoitus/muutyritys-jayhteisomuodot.html  
 
För tillfället kan den här anmälningen inte göras elektroniskt. Välj etableringsanmälningsblankett 
Y1, även då verksamhet har utövats tidigare. Då du laddar pappersblanketten, 
https://www.ytj.fi/stc/ytjliitteet/y1anvisning.pdf, får du samtidigt anvisningar för hur blanketten 
ska fyllas i.  
 
Spara blanketten på din dator, så att du kan fylla i den. Fyll i blanketten och skriv ut den i A4-
format och posta den till den adress som anges på blanketten.  

Blankettens ifyllningsanvisningar: 

- Namnet ska fyllas i så som det står i delägarlagets stadgar, detta underlättar användandet 
av YTJ:s företagssökningstjänst.  

- Det är inte en självklarhet vad man ska välja som delägarlagets huvudsakliga bransch, 
eftersom klassificeringen inte känner igen vad en samfälld förmån är, det vill säga ett 
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delägarlag och förvaltning av gemensam egendom. Många delägarlag har till exempel 
uppgett sötvattensfiske (id 03120) då det inte finns lämpligare att tillgå. Eventuellt kommer 
det att komma tillägg till näringsgrensindelningarna. (Andra näringsgrensindelningar som 
används inom fiske och vattenbruk är: Saltvattensfiske 03110, 03120 Sötvattensfiske, 
03210 Fiskodling i saltvatten, 03220 Fiskodling i sötvatten) 

- Av företagsformerna väljer man punkten annat, vad? i vilken man skriver in samfälld 
förmån.  

- Grunden för att företaget (delägarlaget) inte anser sig vara moms-skyldigt kan vara 
rörelseverksamhet i liten skala. Momsgränsen ligger på 10 000 euro/år. Observera alltså att 
delägarlaget inte är ett allmännyttigt samfund.   

- I tilläggsuppgifterna skriver man in delägarlagets fastighetsbeteckning. 
 

Beviljande av FO-nummer  

- Det kommer inget skilt meddelande om att FO-nummer har beviljats. FO-numret kan ses i 
företagssökningen https://tietopalvelu.ytj.fi/yrityshaku.aspx?kielikoodi=2  genom att söka 
på delägarlagets namn i den form det fylldes i på blanketten. Processen tar cirka en vecka.  


