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Lotteriets arrangör och kontaktperson
Förening / Stiftelse / Annat samfund

FO-nummer

Adress

Postnummer

Postanstalt

Kontaktperson
Namn

Telefon

E-post

Uppgifter om tillstånd
Tillståndet beviljat av, nummer och giltighetstid

Uppgifter om lotter
Antalet lotter:

Poliisi
Poliisi-Arpa-01A 3.3.2021

st

Priset på en lott:

€

€

Sammanlagda försäljningspris:

poliisi.fi

■

polisen.fi

■

police.fi
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Uppgifter om redovisning
Redovisningsperiod
Antalet sålda lotter:

Intäkter

Myndighetens
anteckningar

Intäkter

st

€

Den totala inkomsten av de sålda lotterna

---

Utgifter för anlitande av någon som i praktiken anordnar
varulotteriet

---

€

Utgifter för anlitande av någon annan tjänsteleverantör

---

€

Utgifter för planering

---

€

Utgifter för tryckning

---

€

Utgifter för postning

---

€

Utgifter för reklam (TV, tidning osv.)

---

€

Utgifter för datateknik

---

€

Tillståndsavgift

---

€

Utgifter för förvärv av vinster

---

€

Utgifter för lottförsäljning

---

€

Avgift för tillsyn av lotteriet

---

€

Beloppet av lotteriskatten

---

€

Annan utgift, vilken:

---

€

Annan utgift, vilken:

---

€

Annan utgift, vilken:

---

€

Utgifter sammanlagt

---

€

Avkastningen av lotteriet
(den totala inkomsten - utgifter sammanlagt)

Poliisi
Poliisi-Arpa-01A 3.3.2021

€

---

poliisi.fi

■

polisen.fi

■

police.fi
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Till vem och när avkastningen av lotteriet har överlåtits

Underskrifter
Datum, underskrift och namnförtydligande

Redovisningen skall inom fem månader från det att varulotteritillståndet upphört att gälla
tillställas tillståndsmyndigheten. Tillståndsmyndigheten skall hålla redovisningen jämte bilagor
tillgänglig för allmänheten i 30 dagar räknat från revisionen. Tillståndshavaren skall förvara
redovisningen jämte bilagor på det sätt som bestäms i 2 kap. 10 § 2 mom. bokföringslagen
(1336/1997).
Fyll noggrant i blanketten och försäkra dig om att de nödvändiga bilagorna har bifogats.
Ofullständiga uppgifter fördröjer ärendets handläggning
Bilagor
En utredning om hur avkastningen används för det ändamål som anges i varulotteritillståndet
En utredning om de osålda lotterna och de vinster med vilka de utfallit
Lottningsprotokollet för varulotteriet jämte bilagor
En utredning om de outtagna vinsterna
En utredning om de sålda lotterna och de vinster med vilka de utfallit
Ett intyg över betald lotteriskatt
Annan, vad:

Poliisi
Poliisi-Arpa-01A 3.3.2021

poliisi.fi

■

polisen.fi

■

police.fi

