FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 7 februari 2011

88/2011
Statsrådets förordning
om uppgifterna i den redovisning som avses i 9 a § i partilagen
Utfärdad i Helsingfors den 3 februari 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet, föreskrivs
med stöd av 9 a § 3 mom. i partilagen (10/1969), sådant det lyder i lag 683/2010:
1§
Den redovisning som ett parti ska lägga
fram enligt 9 a § 1 mom. i partilagen
(10/1969) ska innehålla de uppgifter som bilagorna 1 och 2 till denna förordning förutsätter.
Den redovisning som en förening som avses i understödsbeslutet ska lägga fram enligt
9 a § 1 mom. i partilagen ska innehålla de

uppgifter som bilaga 1 till denna förordning
förutsätter.
2§
Denna förordning träder i kraft den 1 mars
2011.
Förordningen tillämpas första gången på
redovisningen av användningen av det understöd som beviljats för år 2011.

Helsingfors den 3 februari 2011
Justitieminister Tuija Brax

Specialsakkunnig Kaisa Tiusanen
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88/2011
Bilaga 1

Kostnadsredovisning för användningen av
understödet för partiets politiska verksamhet
År

1 PARTIETS ELLER DEN I UNDERSTÖDSBESLUTET AVSEDDA FÖRENINGENS UPPGIFTER
1.1 Namn
1.2 Adress
1.3 Kontaktperson och kontaktuppgifter i frågor som gäller redovisningen
1.4 Namnen på de sammanslutningar eller stiftelser till vilka partiet eller den i understödsbeslutet avsedda föreningen har anvisat understöd
samt beloppet av understöd till respektive sammanslutning eller stiftelse.

2

SAMMANDRAG AV ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖDET

Understöd

Euro

2.1 Understöd som överförts från föregående rapporteringsår
2.2 Understöd som beviljats för rapporteringsåret
2.3 Understöd som står till förfogande under rapporteringsåret totalt
2.4 Understöd som använts under rapporteringsåret
2.5 Understöd som överförs till nästa rapporteringsår
2.6 Anges i balansräkningen som skuld / fordring
3

KOSTNADER SOM TÄCKTS MED UNDERSTÖDET

JM 2.2011 Kostnadsredovisning för användningen av understödet för partiets politiska verksamhet

Kostnader

Euro

3.1 Kostnader för valverksamhet
3.2 Kostnader för parti- och organisationsverksamhet
3.3 Personalkostnader
3.4 Kontors- och administrativa kostnader
3.5 Övriga kostnader
Sammanlagt
3.6 Understöd som anvisats vidare
– Kretsorganisationer
– Kvinnornas politiska verksamhet
– Andra mottagare av understöd
Sammanlagt
3.7 Investeringar
Kostnaderna sammanlagt

4 UNDERTECKNINGAR
Ort och datum

Ort och datum

Underteckning och namnförtydligande

Underteckning och namnförtydligande

88/2011
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Kostnadsredovisning av användningen
av understödet för partiets informationsverksamhet och kommunikation

Bilaga 2

År
1 GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER FÖR PARTIET
1.1 Namn
1.2 Adress
1.3 Kontaktperson och kontaktuppgifter i frågor som gäller redovisningen
1.4 Namnen på de sammanslutningar eller stiftelser till vilka partiet har anvisat understöd samt beloppet av understöd till respektive
sammanslutning eller stiftelse

2

SAMMANDRAG AV ANVÄNDNINGEN AV UNDERSTÖDET

Understöd

Euro

2.1 Understöd som överförts från föregående rapporteringsår
2.2 Understöd som beviljats för rapporteringsåret
2.3 Understöd som står till förfogande under rapporteringsåret totalt

JM 2.2011 Kostnadsredovisning av användningen av understödet för partiets informationsverksamhet och kommunikation

2.4 Understöd som använts under rapporteringsåret
2.5 Understöd som överförs till nästa rapporteringsår
2.6 Anges i balansräkningen som skuld / fordring
3

KOSTNADER SOM TÄCKTS MED UNDERSTÖDET

Kostnader

Euro

3.1 Kostnader för valinformation och -kommunikation
3.2 Kostnader för övrig information och kommunikation
3.3 Personalkostnader
3.4 Kontors- och administrativa kostnader
3.5 Övriga kostnader
Sammanlagt
3.6 Understöd som anvisats vidare
– Föreningar och stiftelser
– Bolag
– Andra mottagare av understöd
Sammanlagt
3.7 Investeringar
Kostnaderna sammanlagt
4 UNDERTECKNINGAR
Ort och datum

Ort och datum

Underteckning och namnförtydligande

Underteckning och namnförtydligande
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