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Uppgifter om ändringar: 
- 
 
Stadgegrund: 
Partilagen (10/1969) 8 c § 
 
Enhet från vilken normen kan fås: 
Statens revisionsverk, informationshanteringsenheten 
(registratorskontoret) 
 
Enhet som ger närmare upplysningar: 
Statens revisionsverk, partifinansieringsrådgivning, tfn 
(09) 432 5899 (finska) och (09) 432 5898 (svenska), 
www.puoluerahoitusvalvonta.fi 
 
 

STATENS REVISIONSVERKS FÖRESKRIFT 
 

I 8 c § i partilagen avsedd aktuell redovisning 
 
 

I enlighet med Statens revisionsverks beslut föreskrivs med stöd av 8 § i partilagen (10/1969): 
 

 
1 § 
Tillämpningsområde 
 
Denna föreskrift tillämpas när i 8 c § i partilagen avsedd aktuell redovisning lämnas. Föreskriften gäller alla 
partier, partiföreningar och partinära sammanslutningar som avses i 8 a § i partilagen. 
 
2 § 
Redovisningsskyldighet 
 
Ett parti, en partiförening och en partinära sammanslutning ska lämna en redovisning av erhållet bidragsbelopp 
och bidragets givare. Redovisningen ska lämnas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet av flera prestationer 
som en och samma givare har gett i bidrag till partiet, partiföreningen eller den partinära sammanslutningen är 
minst 1 500 euro per kalenderår.  
 
3 § 
Skyldighet att komplettera redovisningen 
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Redovisningen ska kompletteras alltid när värdet av ett bidrag från en och samma givare som har getts i form av 
nya prestationer efter det att redovisningen lämnats eller kompletterats överstiger 1 500 euro. Vid behov ska 
alltså lämnas flera redovisningar av bidrag som har getts av samma givare. 
 
4 § 
Begränsningar av redovisningarna 
 
Statens revisionsverk mottar och behandlar inte en redovisning som har lämnats angående ett bidrag vars värde 
understiger 1 500 euro. Redovisningen kan emellertid kompletteras ifall av samma givare under ett kalenderår 
har fåtts bidrag till ett värde som överstiger 1 500 euro. 
 
5 § 
Tidpunkt för lämnande av aktuell redovisning 
 
Den aktuella redovisningen ska lämnas in senast den 15 dagen i den kalendermånad som följer efter mottagan-
det av bidraget. Därefter lämnade redovisningar mottas och publiceras såsom försenat anlända. 
 
6 §  
Ansvar för lämnande av aktuell redovisning 
 
Partiet tillser att de aktuella redovisningarna lämnas. Partiet ska också tillse att partiföreningarna och de partinä-
ra sammanslutningarna gör upp aktuella redovisningar av de bidrag som de har fått. 
 
7 § 
Inlämnande av aktuell redovisning 
 
Den aktuella redovisningen ska lämnas in till den  elektroniska webbtjänst som Statens revisionsverk upprätt-
håller på adressen www.puoluerahoitusvalvonta.fi, där även de mottagna redovisningarna publiceras. 
 
8 § 
Faktainnehållet i den aktuella redovisningen 
 
I den aktuella redovisningen ska meddelas bidragets belopp samt i samband med bidrag som har fåtts av en 
sammanslutning eller en stiftelse givarens namn och organisationsnummer ifall bidragsgivaren har en sådan. I 
samband med bidrag som har fåtts av fysiska personer ska meddelas förnamn och släktnamn. 
 
9 § 
Verifikat 
 
Till redovisningen fogas inte kvitton, verifikat eller kopior av dem. 
 
10 § 
Ikraftträdande 
 
Denna föreskrift träder i kraft den 1 januari 2011. 
 
 
Helsingfors den 10 december 2010 



3 (3) 

STATENS REVISIONSVERK 

 

 Postadress: PB 1119, FIN‐00101 HELSINGFORS, FINLAND      Adress: Anttigatan 1, 00100 HELSINGFORS 

 Telefon: +358 9 4321       Telefax: +358 9 432 5820 

 
 
Generaldirektör  Tuomas Pöysti 
 
 
 
Redovisningsrevisionschef  Jaakko Eskola 
 
 
 
BILAGA 1 Modell för faktainnehåll i aktuell redovisning (elektronisk blankett) 
 
 
Denna föreskrift jämte bilageblanketter fås i elektronisk form från Statens revisionsverks webbsidor på adressen 
www.vaalirahoitusvalvonta.fi, från Statens revisionsverks föreskriftssamling som finns tillgänglig genom den 
juridiska Finlex -databasen på adressen www.finlex.fi samt från registratorskontoret vid Statens revisionsverks 
informationshanteringsenhet under dess öppettider arbetsdagar kl. 9.00 - 15.00, besöksadress Anttigatan 1, 5:e 
vån, Helsingfors, postadress Statens revisionsverk, registratorskontoret, PB 1119, 00101 Helsingfors. 
 

 



BILAGA 1

Kommun

Besöksadress Postnummer Postanstalt

Kontaktperson E-postadress Telefon

Ej i registret

 eur

 eur

 eur

 eur

 eur

Förnamn Släktnamn Hemkommun

 eur

 eur

 eur

 eur

 eur

VTV2211

FO eller YREKA

FO eller YREKA

STATENS REVISIONSVERK

C. Förmedlat bidrag (frivilligt)

► Telefon (09) 4321 ► Fax (09) 432 5820

   Redovisningen görs elektroniskt på adressen:
   www.vaalirahoitusvalvonta.fi eller
   www.puoluerahoitusvalvonta.fi

Förfrågningar angående ifyllandet av redovisningen besvaras av Statens 
revisionsverks rådgivning:
tfn 09-432 5898
e-post: vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

D. Tilläggsuppgifter

Anmälan innehåller föremedlat bidrag:

► Postadress PB 1119, 00101 Helsingfors ► Besöksadress Anttigatan 1, 00100 Helsingfors

FO eller YREKA

Bidrag i annan form än 
pengar (x)

Bidragets belopp

1. Bidrag för tiden

Bidrag i annan form än 
pengar (x)

1. Företag, sammanslutning eller stiftelse

Bidragets belopp

Bidragsbeloppet och bidragets givare ska redovisas, om värdet av ett enskilt bidrag eller värdet  av flera prestationer som en och samma
givare har gett i bidrag är minst 1 500 euro per kalenderår. Bidraget redovisas som bruttobelopp. Bidrag som inte har getts i form av 
pengar, prissätts och anges som penningbelopp. Redovisningar som understiger 1 500 euro tas inte emot.

ÅrMånad

► www.vaalirahoitusvalvonta.fi www.puoluerahoitusvalvonta.fi ► vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

B. Uppgifter om bidragsgivarna

2. Enskilda personer (namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen 
gett är mindre än 1 500 €)

Modell för faktainnehåll i aktuell redovisning (elektronisk blankett)

FO-nummer elle reg.nr.

A. Uppgifter om den som gör redovisningen
Partiets, partiföreningens eller den partinära sammanslutningens namni

FO eller YREKA

Företagets, sammanslutningens eller stiftelsens namnFO-nummer/reg.nr.

FO eller YREKA


