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Enligt 12 § i lagen om penningsinsamlingar ska den som innehar ett tillstånd till penningin-
samling varje år inom sex månader från utgången av varje räkenskapsperiod lämna  
Polisstyrelsen en årsanmälan. 

Av årsanmälan ska framgå: 
- tillståndshavaren
- intäkterna av penninginsamlingen under räkenskapsperioden
- kostnaderna för anordnandet av penninginsamlingen under räkenskapsperioden,

specificerade
- en redogörelse för användningen av de insamlade medlen.

Räkenskapsperiodens bokslut och balansräkning med noter ska bifogas årsanmälan. 

Om tillståndshavaren är en juridisk person som har en revisor, ska revisorns yttrande fogas till 
årsanmälan. I revisorsyttrandet ska det redogöras för hur intäkterna och kostnaderna för de 
penninginsamlingar som angetts i årsanmälan motsvarar tillståndshavarens bokföring. 

Med denna blankett kan du vid behov också göra slutredovisningen för penninginsamlingen. 

1 Uppgifter om tillståndet 

Tillståndsnummer Tillståndet gäller från och med 

Anmälare 

2 Tillståndshavarens kontaktinformation 

Tillståndshavarens namn FO-nummer 

Adress Postnummer Postanstalt 

Telefon E-post

Kontaktperson 

Namn 

Adress Postnummer Postanstalt 

Telefon E-post
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3 Uppgifter om redovisningen 

Räkenskapsperiod som anmälan gäller (dd.mm.år–dd.mm.år) 

 

 

 

 

Ingen penninginsamling har anordnats under 
räkenskapsperioden  

Intäkter Utgifter Myndighets
anteckningar 

Insamlingens bruttointäkt € --- 

Utgifter för marknadsföring och reklam --- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Personalkostnader

Utgifter för administration och lokaler  

 Teleoperatörsutgifter 

Utgifter för material och kontorstillbehör  

 

 

 

Utgifter för anlitande av någon annan tjänsteleverantör 

Utgifter för planering 

Utgifter för tryckning 

Utgifter för postning  

 

 

 

Utgifter för datateknik 

Bank- och betalningsförmedlingsutgifter 

Tillståndsavgift och avgift för årsanmälan 

Andra utgifter, vad:  

  Andra utgifter, vad:

Andra utgifter, vad:  

 Utgifter sammanlagt 

Insamlingens nettoavkastning  
(bruttointäkt- utgifter sammanlagt)  € --- 
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4 Samarbetspartner (valfri) 

5 Användning av medel (vid behov med en separat bilaga) 

Utredning för användningen av de insamlade medlen (t.ex. om medlen redan har använts och i så fall för vilket ändamål) 

  Fortsätter på en separat bilaga 

6 Tilläggsuppgifter (valfri) 

7 Faktureringsadressen 

Faktureringsadressen för tillståndsavgiften är 

 Tillståndshavarens adress   Kontaktpersons adress 

Annan adress, vilken:

8 Underskrift 

Vi försäkrar att de uppgifter vi lämnat är riktiga. 
Datum, underskrift och namnförtydligande 
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Lagen om penninginsamlingar (863/2019) och inrikesministeriets förordning om penningin-
samlingar (68/2020) är tillgängliga i Finlex www.finlex.fi. 

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

Bilagor 

    

 Bokslut för räkenskapsperioden 

 Revisorns yttrande 

 Annan, vad:
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