
Ansökan  
om tillstånd för varuvinstautomat 

1 (2) 

Poliisi 
Poliisi-Arpa-04  3.3.2021 poliisi.fi  ■  polisen.fi  ■  police.fi 

Kod Nummer år 

Sökande 

 Förening Stiftelse Annat samfund 

Förening / Stiftelse / Annat samfund FO-nummer 

Adress Postnummer Postanstalt 

E-post

Kontaktperson
Namn 

Adress Postnummer Postanstalt 

Telefon E-post

Platsen för automatens placering 

Uppgifter om automaten 

Namn Tillverkningsnummer 

Funktionsprincip 

Uppgifter om spelinsats och vinster 

Spelinsatsens värde Värdet av den minsta vinsten Värdet av den största vinsten 



Ansökan  
om tillstånd för varuvinstautomat 

2 (2) 

Poliisi 
Poliisi-Arpa-04  3.3.2021 poliisi.fi  ■  polisen.fi  ■  police.fi 

Användningsändamålet för de influtna medlen 

Underskrift 

Datum, underskrift och namnförtydligande 

Fyll noggrant i blanketten och försäkra dig om att alla nödvändiga bilagor är bifogade. 
En ofullständig ansökan fördröjer ärendets handläggning.  

Bilagor 
 Utdrag ur förenings- / stiftelse- / handelsregister / utdrag ur register som förs av en offentligrättslig förening 

 Kopia av sammanslutningens / stiftelsens stadgar 

 Utdrag ur mötesprotokoll över inledande av varuvinstautomatverksamhet 

 Kopia av sammanslutningens / stiftelsens senaste godkända bokslut 

Verksamhetsberättelse eller annan utredning om att sammanslutningen en verkar för uppnående av sitt syfte  

 Kopia av beslut om godkännande av det räkneverk för kontroll av penningrörelsen som finns i en varuvinstautomaten 
eller ett intyg som motsvara ett sådant beslut. 

 Annan, vad:

Mottagningsanteckningar 

Ansökan inlämnad Mottagare 

Avgift 

  Betalt €   Inte betalt 

Sättet för expedition av tillståndet 
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