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Rahankeräyslain 12 §:n mukaan luvan saajan on annettava Poliisihallitukselle vuosi-ilmoitus
joka vuosi kuuden kuukauden kuluessa kunkin tilikauden päättymisestä.
Vuosi-ilmoituksesta tulee käydä ilmi:
- luvan haltija
- rahankeräyksen tuotto tilikauden aikana
- tilikauden aikana rahankeräyksen järjestämisestä aiheutuneet kulut eriteltyinä
- selvitys rahankeräysvarojen käyttämisestä
Liitä vuosi-ilmoitukseen myös tilikauden tilinpäätös liitetietoineen.
Jos luvan haltija on sellainen oikeushenkilö, jolla on tilintarkastaja, tulee vuosi-ilmoitukseen
liittää tilintarkastajan lausunto. Lausunnossa on selvitettävä vuosi-ilmoituksessa ilmoitettujen
rahankeräysten tuottojen ja kulujen vastaavuutta luvan haltijan kirjanpitoon.
Voit tehdä tällä lomakkeella tarvittaessa myös rahankeräyksen lopputilityksen.
1 Tiedot luvasta
Lupa voimassa alkaen

Lupanumero
Ilmoituksen tekijä

2 Luvanhaltijan yhteystiedot
Luvan haltijan nimi
Osoite
Puhelinnumero

Y-tunnus
Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Yhteyshenkilö
Nimi
Osoite
Puhelinnumero

Poliisi
Poliisi-Arpa-12 3.3.2021

Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

poliisi.fi

■

polisen.fi

■

police.fi
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3 Tiedot tilityksestä
Tilikausi, jota ilmoitus koskee (pv.kk.vuosi - pv.kk.vuosi)

Tilikaudella ei ole järjestetty rahankeräystä
Tuotot

€

Keräyksen kokonaistuotto

Viranomaisen
merkintöjä

Kulut

---

Markkinointi ja mainoskulut

---

€

Henkilöstökulut

---

€

Hallinto- ja toimitilakulut

---

€

Teleoperaattorikulut

---

€

Materiaali- ja toimistotarvikekulut

---

€

Palveluntarjoajan käyttämisestä aiheutuneet kulut

---

€

Keräyksen suunnittelukulut

---

€

Painatuskulut

---

€

Postituskulut

---

€

Tietotekniikkakulut

---

€

Pankki- ja maksunvälityskulut

---

€

Lupamaksu ja vuosi-ilmoitusmaksu

---

€

Muu, mikä:

---

€

Muu, mikä:

---

€

Muu, mikä:

---

€

Kulut yhteensä

---

€

Rahankeräyksen nettotuotto (kokonaistuotto - kulut)

Poliisi
Poliisi-Arpa-12 3.3.2021

€

---

poliisi.fi

■

polisen.fi

■

police.fi
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4 Yhteistyökumppanit (valinnainen)

5 Varojen käyttö (tarvittaessa erillisellä liitteellä)
Selvitys kerättyjen varojen käytöstä (esim. onko varat jo käytetty ja jos on, mihin tarkoitukseen)

Jatkuu erillisellä liitteellä

6 Lisätiedot (valinnainen)

7 Laskutusosoite
Lupamaksun laskutusosoitteena on
Luvan haltijan osoite

Yhteyshenkilön osoite

Muu osoite, mikä:

8 Allekirjoitus
Vakuutamme antamamme tiedot oikeiksi
Päiväys, allekirjoitukset ja nimenselvennys

Poliisi
Poliisi-Arpa-12 3.3.2021

poliisi.fi

■

polisen.fi

■

police.fi
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Rahankeräyslaki (863/2019) ja sisäministeriön asetus rahankeräyksistä (68/2020), saatavilla
Finlexistä www.finlex.fi.
Täytä lomake huolellisesti ja varmista, että kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana.
Puutteellinen hakemus hidastaa asian käsittelyä.
Liitteet
Tilikautta koskeva tilinpäätös
Tilintarkastajan lausunto
Muu, mikä:

Poliisi
Poliisi-Arpa-12 3.3.2021

poliisi.fi

■

polisen.fi

■

police.fi

