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Anvisning för redovisning av förmedlat bidrag på blanketten för 
valfinansieringsredovisning i kommunalval 2017 

1 Förmedlat bidrag 

Om ett enskilt bidrag som ska redovisas separat innehåller ett bidrag som uppgår till minst 800 euro 
och förmedlas från en tredje part, ska mottagaren även i enlighet med § 6 moment 2 i lagen om kan-
didaters valfinansiering redovisa uppgifter om vem som lämnat det förmedlade bidraget. Det förmed-
lade bidraget är ett bidrag vars ursprung är något annat än dess omedelbara givare.    

Kandidaten ska alltid försäkra sig om huruvida det mottagna bidraget även innehåller förmedlat bi-
drag. Om ett enskilt bidrag som ska redovisas separat i kommunalvalet innehåller ett bidrag om 
minst 800 euro från tredje part måste beloppet och givaren av det förmedlade bidraget redovisas. I 
dessa fall måste både det direkt mottagna bidraget och det förmedlade bidrag som ingår i det redovi-
sas separat.    

2 Redovisning av bidrag på blanketten för valfinansieringsredovisning  

Kandidaten ska redovisa finansieringen av valkampanjen både separat och specificerad enligt kandida-
tens egna medel och de lån som kandidaten har tagit, inbegripet utestående fakturor vid redovis-
ningstidpunkten. Dessutom ska även samtliga externa bidrag till kandidaten, kandidatens stödgrupp 
eller någon annan sammanslutning som uteslutande arbetar för att stödja kandidaten redovisas. Ex-
terna bidrag ska fortfarande grupperas enligt de bidrag som ges till kandidaten, kandidatens stöd-
grupp eller någon annan sammanslutning som uteslutande arbetar för att stödja kandidaten: 
- enskilda personer  
- företag 
- partiet 
- partiföreningar och 
- andra givare. 

Finansieringen för valkampanjen redovisas under punkterna 2.1.–2.7. på blanketten för valfinansie-
ringsredovisning så att den redovisade finansieringen för valkampanjen på dessa punkter som minst 
täcker kostnaderna för valkampanjen. De totala kostnaderna för finansieringen av valkampanjen 
(punkt 2 på blanketten) beräknas därmed vara summan av punkterna 2.1.–2.7. 

3 Redovisning av förmedlat bidrag på blanketten för 
valfinansieringsredovisning  

På blanketten för valfinansieringsredovisning redovisas förmedlade bidrag till valkampanjen under 
punkt 2.8 (Finansieringen innefattar förmedlat bidrag om sammanlagt). Observera dock att man här 
redovisar förmedlade bidrag som redan inbegrips i valfinansieringen som stödjer valkampanjen som 
redovisats under punkterna 2.3.–2.7. i valfinansieringsredovisningen. 

Det förmedlade bidraget behöver redovisas endast då den uppgår till minst 800 euro från samma gi-
vare. I dessa fall ska även givaren redovisas. 
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4 Specifikation av givare av förmedlat bidrag  

Givaren av det förmedlade bidraget specificeras under blankettens specifikationspunkt 2.8. om det 
enskilda, förmedlade bidraget från samma givare uppgår till minst 800 euro. 

Det kända givaren av det förmedlade bidraget redovisas under punkten ”Bidraget innefattar minst 800 
euro förmedlade, mottagna bidrag från följande parter.” I namnfältet anges identifierande informat-
ion (namn på person, företag, samfund) om givaren av det förmedlade bidraget samt identifierande 
information om samfundet eller stiftelsen i fältet FO-nummer/samfundets registeringsnummer.  

Under specifikationspunkt 2.8.c (ytterligare information) ska det redovisas vilket förmedlat, primärt 
bidrag det förmedlade bidraget ingår i. I fältet för ytterligare information på blanketten skapas således 
ett samband till bidraget som ges av den primära givaren.  

5 Exempel på redovisning av förmedlat bidrag 

Exempel 1 

Partiföreningen får 1000 euro från en tredje part (Företag y) som ska förmedlas som finansiering till 
den utsedda kandidatens valkampanj. Partiföreningen förmedlar bidraget om 1000 euro från företag 
till kandidaten.  

I valfinansieringsredovisningen anger den redovisningsskyldige det från partiföreningen mottagna bi-
draget till ett belopp om 1000 euro under punkten ”Bidrag från partiföreningen”. På samma sett anger 
den redovisningsskyldige den ifrågavarande partiföreningen och bidragsbeloppet i den mer detalje-
rade specifikationen.  

Utöver detta ska den redovisningsskyldige under punkt 2.8 ”Finansieringen innefattar förmedlat bi-
drag om sammanlagt” ange beloppet (1000 euro) för det förmedlade bidraget från Företag y. 

I specifikationen under punkt 2.8 ska den redovisningsskyldige ange Företag y och redovisa beloppet 
för det förmedlade bidraget.  

I fältet för ytterligare information under specifikationspunkt 2.8 ska man även redovisa att det från 
Företag y mottagna förmedlade bidraget ingår i det från partiföreningen mottagna bidraget.  

Exempel 2 

Företag får 1000 euro från en tredje part (Stiftelse y) som ska förmedlas som finansiering till den av 
stiftelsen utsedda kandidatens valkampanj. Företag stödjer samma kandidat med ytterligare 1500 
euro och donerar därmed sammanlagt 2500 euro till kandidaten. Det sammanlagda beloppet innefat-
tar bidraget som stiftelsen förmedlar till företaget.  

I valfinansieringsredovisningen anger den redovisningsskyldige det från företaget mottagna bidraget 
till ett belopp om 2500 euro under punkten ”Bidrag från företag”. På samma sätt anger den redovis-
ningsskyldige det ifrågavarande företag och bidragsbeloppet om 2500 euro i specifikationen.  

Utöver detta ska den redovisningsskyldige under punkt 2.8 ”Finansieringen innefattar förmedlat bi-
drag om sammanlagt” ange beloppet (1000 euro) för det förmedlade bidraget från Stiftelse y. I speci-
fikationen under punkt 2.8 ska den redovisningsskyldige ange Stiftelse y och redovisa det förmedlade 
bidragets belopp om 1000 euro.  

I fältet för ytterligare information under specifikationspunkt 2.8 ska man även redovisa att det från 
Stiftelse y mottagna förmedlade bidraget ingår i det från det ifrågavarande företaget mottagna bidra-
get. 
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Exempel 3 

Partiföreningen får 500 euro från en tredje part (Företag y) som ska förmedlas som finansiering till 
den utsedda kandidatens valkampanj. Partiföreningen förmedlar företagets donerade 500 euro till 
kandidaten och stödjer kandidaten med ett belopp om 500 euro.   

I valfinansieringsredovisningen anger den redovisningsskyldige det från partiföreningen mottagna bi-
draget till ett belopp om 1000 euro under punkten ”Bidrag från partiföreningen”. På samma sätt anger 
den redovisningsskyldige den ifrågavarande partiföreningen och det från partiföreningen mottagna 
bidragsbeloppet i den mer detaljerade specifikationen. 

Eftersom det förmedlade bidragets belopp (från Företag y) understiger 800 euro behöver det förmed-
lade bidraget inte redovisas.  

Exempel 4 

Partiföreningen får pengar från en tredje part (Företag y) som allmän donation. Donationen är således 
inte ämnad som förmedlat bidrag till valkampanjen för en enskild kandidat. Partiföreningen stödjer 
kandidaten finansiellt med ett belopp om 1000 euro.  

I valfinansieringsredovisningen anger den redovisningsskyldige det från partiföreningen mottagna bi-
draget till ett belopp om 1000 euro under punkten ”Bidrag från partiföreningen”. På samma sätt anger 
den redovisningsskyldige den ifrågavarande partiföreningen och det från partiföreningen mottagna 
bidragsbeloppet i den mer detaljerade specifikationen. 

I det här fallet blir det inte fråga om ett förmedlat bidrag och behöver således inte redovisas på blan-
ketten för valfinansieringsredovisning. 

6 Ytterligare information 

Ytterligare information om utarbetandet av redovisningar och den tillsynsuppgift som Statens revis-
ionsverk utför kan fås från vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi eller från revisionsverkets rådgivningstjänst, 
tfn 09 432 5899 vardagar kl. 10-14. 

 

 

Revisionschef      Jaakko Eskola 
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