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Dnro

Tilitys

Luvassa määrätty välitilitys

Loppuilmoitus

Rahankeräyslain 21 §:n mukaan luvan saajan tulee kuuden kuukauden kuluessa lupa-ajan
päättymisestä toimittaa tilitys luvan myöntäneelle viranomaiselle.
Tilityksestä tulee käydä ilmi:
- luvan saaja
- luvan numero
- toimeenpanoaika ja toimeenpanoalue
- mahdollinen käytännön toimeenpanija
- kokonaistuotto
- maksetut palkkiot ja muut toimeenpanosta aiheutuneet kulut yksilöityinä
- käytännön toimeenpanijan käyttämisestä aiheutuneet kulut yksilöitynä
- rahankeräyksen nettotuotto
- selvitys rahankeräystilin käytöstä keräysajalta
- selvitys kerättyjen varojen käytöstä.
Voit tehdä tällä lomakkeella myös lupaviranomaisen lupapäätöksessä määräämän välitilityksen sekä rahankeräyksen loppuilmoituksen.
Voit tehdä tilityksen, välitilityksen tai loppuilmoituksen myös vapaamuotoisesti. Huomioithan
kuitenkin tällöin, että tilityksestä tai välitilityksestä tulee käydä ilmi kaikki yllä mainitut tiedot.
Loppuilmoituksen osalta riittää, että ilmoituksessa kerrotaan tiedot luvasta (lomakkeen kohta
1) sekä annetaan selvitys keräystilin ja rahankeräysvarojen käytöstä (lomakkeen kohta 4).
Liitä tilitykseen ja välitilitykseen myös tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto rahankeräyksen toimeenpanosta. Lausunnossa on todettava, onko rahankeräys toimeenpantu ja
saadut varat käytetty rahankeräysluvan ehtojen mukaisesti.

1 Tiedot luvasta
Päätös- ja lupanumero

Päätöksen päivämäärä

Toimeenpanoaika

Toimeenpanoalue

Poliisi
Poliisi-Arpa-06A 25.6.2020

poliisi.fi

■

polisen.fi

■

police.fi
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2 Luvan saaja
Luvan saajan nimi
Osoite

Y-tunnus
Postinumero

Sähköposti

Postitoimipaikka
Puhelinnumero

Yhteyshenkilö
Nimi
Katuosoite

Puhelinnumero
Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköposti
Keräyksen käytännön toimeenpanija

Poliisi
Poliisi-Arpa-06A 25.6.2020

Y-tunnus

poliisi.fi

■

polisen.fi

■

police.fi
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3 Tiedot tilityksestä
Tuotot

€

Keräyksen kokonaistuotto

Viranomaisen
merkintöjä

Kulut
---

Käytännön toimeenpanijan käyttämisestä aiheutuneet kulut

---

€

Muun palveluntarjoajan käyttämisestä aiheutuneet kulut

---

€

Keräyksen suunnittelukulut

---

€

Painatuskulut

---

€

Postituskulut

---

€

Markkinointi- ja mainoskulut

---

€

Tietotekniikkakulut

---

€

Pankki- ja maksunvälityskulut

---

€

Lupamaksu

---

€

---

€

---

€

---

€

---

€

Muu kulu, mikä:

---

€

Kulut yhteensä

---

€

Henkilöstökulut
Hallinto- ja toimitilakulut
Teleoperaattorikulut
Materiaali- ja toimistotarvikekulut

Keräyksen nettotuotto (kokonaistuotto - kulut)

Poliisi
Poliisi-Arpa-06A 25.6.2020

€

---

poliisi.fi

■

polisen.fi

■

police.fi
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4 Selvitys keräystilin ja varojen käytöstä
Selvitys rahankeräystilin (tai muun tilin) käytöstä keräysajalta

Selvitys kerättyjen varojen käytöstä (esim. onko varat jo käytetty ja jos on, mihin tarkoitukseen)

Lisätietoja

5 Allekirjoitukset

Vakuutamme antamamme tiedot oikeiksi
Päiväys, allekirjoitukset ja nimenselvennykset

Rahankeräyslaki (255/2006) ja valtioneuvoston asetus rahankeräyksistä 503/2006), saatavilla
Finlexistä (www.finlex.fi).
Täytä lomake huolellisesti. Puutteelliset tiedot hidastavat asian käsittelyä.
Liitteet
Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto
Muu, mikä:

Poliisi
Poliisi-Arpa-06A 25.6.2020

poliisi.fi

■

polisen.fi

■

police.fi

