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Enligt 13 § i lagen om penninginsamlingar ska tillståndshavaren lämna Polisstyrelsen en 
årsplan för de penninginsamlingar som kommer att anordnas under den räkenskapsperiod 
som följer på varje årsanmälan. Årsplanen kan lämnas i samband med årsanmälan eller 
senast två månader innan följande räkenskapsperiod börjar. 

På basis av de uppgifter som lämnas i årsplanen kan Polisstyrelsen ålägga tillståndshavaren 
att till Polisstyrelsen anmäla det sekundära användningsändamålet enligt 6 § för de medel 
som samlas in under den följande räkenskapsperioden, om detta är motiverat för att 
säkerställa att medlen används på behörigt sätt. 

1 Uppgifter om det gällande tillståndet 

Tillståndsnummer Tillståndet gäller från och med 

2 Tillståndshavarens kontaktinformation 

Tillståndshavarens namn FO-nummer 

Adress Postnummer Postanstalt 

Telefon E-post

Kontaktperson 

Namn 

Adress Postnummer Postanstalt 

Telefon E-post

3 Räkenskapsperiod 

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

  Avsikten är inte att anordna någon penninginsamling under räkenskapsperioden.  

  Avsikten är att anordna en penninginsamling under räkenskapsperioden Antalet planerade insamlingar :

Avsikten är att fortsätta den tidigare inledda penninginsamlingen under räkenskapsperioden. 
  Antalet planerade insamlingar:    
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4 Planerade penninginsamlingar 

Insamlingsändamål 

Användningsändamålet för medlen 

Förväntade intäkter Beräknade insamlingskostnader 

Jag vill anmäla ett sekundärt användningsändamål 
Sekundärt användningsändamål 

 Fortsätter på en separat bilaga 

6 Samarbetspartner (valfri) 

7 Tilläggsuppgifter (valfri) 
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8 Underskrift 

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) är tillgängliga i Finlex www.finlex.fi. 

Fyll noggrant i blanketten. En ofullständig uppgifter fördröjer ärendets handläggning. 

Bilagor 
Annan, vad:

 Annan, vad:
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