
Ansökan 
om tillstånd till penninginsamling 

1 (4) 

Poliisi 
Poliisi-Arpa-06  3.3.2021 poliisi.fi  ■  polisen.fi  ■  police.fi 

Ifylls av myndigheten 

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

Läs anvisningarna om hur ansökan om tillstånd till penninginsamling fylls i (separat bilaga) 
innan du fyller i blanketten. 

1 Sökande 

Förening / Stiftelse / Annat samfund FO-nummer / Registreringsnummer 

Adress Postnummer Postanstalt 

Telefon E-post

Samfundsform 

Samfundets räkenskapsperiod (till exempel 1.1.-31.12.) 

Kontaktperson
Namn 

Adress (om annan än sökandes Postnummer Postanstalt 

Telefon E-post

2 Ärende 

Datum då anordnande av penninginsamling inleds 

Eventuellt tidigare tillstånd till penninginsamling, nummer och giltighetstid 
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3 Personer som utövar faktisk beslutanderätt, roll och personbeteckning 

Namn Personbeteckning Roll 

4 Konton för penninginsamling 

IBAN BIC 

Kontohavare FO-nummer för kontohavare 

Personer med användarrätt till konton för penninginsamling 
Namn Personbeteckning 

IBAN BIC 

Kontohavare FO-nummer för kontohavare 

Personer med användarrätt till konton för penninginsamling 
Namn Personbeteckning 
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5 Motiveringar till ansökan 

Syftet med sökandens verksamhet 

Medlens användningsändamål 

6 Ytterligare information 
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7 Beslutsmottagare och faktureringsadress 

Postningsadress för beslut 

Sökandes adress  kontaktpersonens adress 

Faktureringsadressen för tillståndsavgiften är 

 Sökandes adress  kontaktpersonens adress 

  Annan adress, vilken:

8 Underskrifter (Underskrifter av personer som är berättigade att teckna den juridiska 
personens firma)

Vi försäkrar att de uppgifter vi lämnat är riktiga. 
Datum, underskrift och namnförtydligande 

Lagen om penninginsamlingar (863/2019) och inrikesministeriets förordning om 
penninginsamlingar (68/2020), tillgängliga i Finlex (www.finlex.fi). 

Bilagor 

 Ett uppdaterat utdrag ur förenings- eller stiftelseregistret, registret för religiösa samfund eller ett register som 
upprätthålls av en offentligrättslig förening 

Senast fastställda bokslut eller annan motsvarande redogörelse för den sökandes ekonomiska ställning 

 En kopia av samfundets eller stiftelsens stadgar 

Sökandens verksamhetsberättelse, verksamhetsplan eller annan redogörelse för sökandens verksamhet 

 En redogörelse för hur tillsynen över penninginsamlingar och användningen av de insamlade medlen kommer att  
ordnas i samfundet eller stiftelsen, om inte detta framgår av sökandens verksamhetsberättelse el ler motsvarande 
handling 

 Annan, Vad: 
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