
Tavara-arpajaisten tilitys 1 (3) 

Poliisi 
Poliisi-Arpa-01A  3.3.2021 poliisi.fi  ■  polisen.fi  ■  police.fi 

1 Toimeenpanija ja yhteyshenkilö 

Yhdistys / Säätiö / Muu yhteisö Y-tunnus

Osoite Postinumero Postitoimipaikka 

Sähköpostiosoite Puhelinnumero 

Yhteyshenkilö
Nimi Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

2 Tiedot luvasta 

Luvan antaja, numero ja voimassaoloaika 

3 Tiedot arvoista 

Arpojen lukumäärä:  kpl Arvan hinta:  € Yhteenlaskettu myyntihinta: € 



Tavara-arpajaisten tilitys 2 (3) 

Poliisi 
Poliisi-Arpa-01A  3.3.2021 poliisi.fi  ■  polisen.fi  ■  police.fi 

4 Tiedot tilityksestä 

Tuotto Kulut Viranomaisen 
merkintöjä 

Myytyjen arpojen lukumäärä,  kpl 

Myydyistä arvoista kertynyt kokonaistulo  € ---

Käytännön toimeenpanijan käyttämisestä aiheutuneet kulut ---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

 € 

Muun palveluntarjoajan käyttämisestä aiheutuneet kulut  € 

Suunnittelukulut  € 

Painatuskulut  € 

Postituskulut  € 

Mainoskulut (TV, lehti yms.)  € 

Tietotekniikkakulut  €

Lupamaksut  € 

Voittojen hankkimisesta aiheutuvat kulut  € 

Arpojen myyntikulut  € 

Arvonnan valvontamaksut  € 

Arpajaisvero  € 

Muu, mikä:  

  

€ 

Muu, mikä: € 

  

 

Muu, mikä: € 

Kulut yhteensä € 

Arpajaisten tuotto (kokonaistuotto - kulut)  € ---



Tavara-arpajaisten tilitys 3 (3) 

Poliisi 
Poliisi-Arpa-01A  3.3.2021 poliisi.fi  ■  polisen.fi  ■  police.fi 

5 Kenelle ja milloin arpajaisten tuotto on luovutettu 

6 Allekirjoitus 

Päiväys, allekirjoitukset ja nimenselvennykset 

Tilitys on toimitettava viiden kuukauden kuluessa tavara-arpajaisluvan voimassaolon päättymi-
sestä lupaviranomaiselle. Lupaviranomaisen on pidettävä tilitys liitteineen yleisön nähtävänä 
30 päivän ajan tarkastamisesta lukien. Luvansaajan tulee säilyttää tilitys liitteineen kirjanpito-
lain (133/1997) 2 luvun 10 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla. 

Täytä lomake huolellisesti ja varmista, että kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana. 
Puutteellinen hakemus hidastaa asian käsittelyä. 

Liitteet 

 Selvitys siitä, miten tuotto käytetään tavara-arpajaisluvassa määrättyyn tarkoitukseen

Selvitys myymättömistä arvoista ja niille osuneista voitoista 

 Tavara-arpajaisten arvontapöytäkirja liitteineen  

   Selvitys perimättä jääneistä voitoista 

 Selvitys myydyistä arvoista ja niille osuneista voitoista  

Tosite suoritetusta arpajaisverosta 

Muu, mikä:    
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