
Redovisning för småskalig insamling 
Lagen om penninginsamlingar 22 § 

1 (3) 

Poliisi 
Poliisi-Arpa-10  3.3.2021 poliisi.fi  ■  polisen.fi  ■  police.fi 

Uppgifter om den småskaliga insamlingen 

Nummer för den småskaliga insamlingen Datum för beslutet 

Insamlingstid 

Anordnare av den småskaliga insamlingen (Förening / Stiftelse / Annan sammanslutning) 

Namn FO-nummer 

Adress Postnummer Postanstalt 

E-post Telefon 

Kontaktperson

Namn FO-nummer 

Adress Postnummer Postanstalt 

E-post

Anordnare av den småskaliga insamlingen (Grupp på minst tre personer) 

Namn Personbeteckning / födelsedatum 

Adress Postnummer Postanstalt 

E-post Telefon 

Namn Personbeteckning / födelsedatum 

Adress Postnummer Postanstalt 

E-post Telefon 
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Poliisi-Arpa-10  3.3.2021 poliisi.fi  ■  polisen.fi  ■  police.fi 

Namn Personbeteckning / födelsedatum 

Adress Postnummer Postanstalt 

E-post Telefon 

Namn Personbeteckning / födelsedatum 

Adress Postnummer Postanstalt 

E-post Telefon 

Uppgifter om redovisningen 

Redovisningsperiod Intäkter Utgifter Myndighets 
anteckningar 

Insamlingens bruttointäkt  

 

€ ---

Utgifter för anlitande av någon annan tjänsteleverantör ---

---

---

---

---

--- 

--- 

--- 

--- 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Utgifter för planering 

Utgifter för tryckning  

 

 

 

Utgifter för postning 

Utgifter för datateknik 

Bankkostnader 

Avgift för anmälan om småskalig insamling 

Andra utgifter, vad:  

 Utgifter sammanlagt 

Insamlingens nettoavkastning € --- 
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Utredningar för användningen av insamlingskontot och medlen 

Utredning för användningen av insamlingskontot (eller annat konto) under insamlingstiden 

Utredning för användningen av de insamlade medlen (t. ex. till vem och när medlen överlåts eller har överlåtits)  

Tilläggsuppgifter 

Underskrifter 

Datum, underskrift och namnförtydliganden 

Datum, underskrift och namnförtydliganden 

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

Bilagor 

   

  Kontoutdrag för insamlingskontot 

Annan, vad:
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