
Bingoredovisning 1 (3) 

Poliisi 

Poliisi-Arpa-03A  8.3.2022 poliisi.fi  ■  polisen.fi  ■  police.fi 

Lämna in ansökan jämte bilagor per e-post till arpajaishallinto@poliisi.fi eller per post till  
adressen Polisstyrelsen, Lotteriförvaltningen, PB 50, 11101 Riihimäki   

Sökande och kontaktperson 

Förening / Stiftelse / Annat samfund FO-nummer 

Adress Postnummer Postanstalt 

Kontaktperson 

Namn Telefon 

E-post

Uppgifter om tillståndet 

Tillståndets nummer och giltighetstid Redovisningsperiod 

Redovisningsuppgifter 

Avkastning Kostnader Myndighetens anteckningar 

Totalinkomst som flutit in av deltagaravgifterna  ---

 

De specificerade kostnaderna för anordnande av bingospelet 

Beloppet på utdelade vinster  ---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Marknadsföringskostnader  

: 

Tillståndsavgift 

Materialkostnader 

Personalkostnader 

Hyreskostnader 

Kontorskostnader 

Bokförings- och revisionskostnader 

Bruksavgifter för Internetspel  

Annat, vad: 

Annat, vad

Annat, vad:

Rättigheter till nya spel vilka delats  ut som vinst  

Lotteriskatt 

Bingospelets avkastning / förlust 
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Utredning över användningen av avkastningen 
(när och hur avkastningen använts för ett ändamål som fastställts i tillståndet)

    Fortsätter i separat bilaga 

Utredning över outtagna vinster 

Utredning över värdet på den dyraste vinsten 

Utredning över sålda spelkuponger och de vinster med vilka de utfallit 
(utredningen kan vid behov ges på en separat bilaga) 

Sålda spelkuponger Vinster med vilka de utfallit 

 Fortsätter i separat bilaga 
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Underskrift 

Datum, underskrifter och namnförtydligande  

Redovisningen   ska   inom   två   månad   efter   redovisningsperiodens   utgång   tillställas  
tillståndsmyndigheten.  Tillståndshavaren  ska  förvara  redovisningen  så  som  bestäms  i  2 
kap. 10 § 2 mom. i bokföringslagen.   

Fyll noggrant i blanketten och försäkra dig om att de nödvändiga bilagorna har bifogats.  

Bilagor 

 Utlåtande av revisor (37 § i lotterilagen)    

Intyg över betald lotteriskatt (antingen från MinSkatt eller kontoutdrag) 

 Annan, vad:  

 Annan, vad:   

 Annan, vad:   
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