GÅVOBREV
Med detta gåvobrev skänker
Helsingfors universitet.
DONATORNS NAMN

euro till
PERSONBETECKNING/FO-NUMMER

KONTAKTPERSONENS NAMN
ADRESS

POSTNUMMER OCH POSTANSTALT

E-POSTADRESS

TELEFONNUMMER

GÅVANS MOTTAGARE
HELSINGFORS UNIVERSITET
FO-NUMMER: 0313471-7
PB 53 (FABIANSGATAN 32)
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET
tfn. 029 41 21650
lahjoittajasuhteet@helsinki.fi

BANK
NORDEA
IBAN FI37 1660 3001 0767 62
BIC: NDEAFIHH
Meddelande:
Donation med motfinansiering
och eventuellt utbildnings
område som donationen riktas
till samt donatorns namn och
kontaktuppgifter.

DONATIONEN KAN
INBETALAS PÅ EN GÅNG
ELLER I FLERA RATER.
Datum

Summa

		
		
		

DONATIONENS ÄNDAMÅL
 Min donation är avsedd som ett allmänt stöd till universitetets verksamhet. Min donation syftar till att understödja det mottagande
universitetets verksamhet i enlighet med 2 § i universitetslagen: forskning, undervisning, studier och samverkan med samhället.
 Jag vill rikta min donation på minst 10 000 euro till ett visst utbildningsområde vid Helsingfors universitet:
 veterinärmedicin
 naturvetenskaper
 juridik
 samhällsvetenskaper
 humanistiska vetenskaper
 medicin och farmaci
 psykologi
 pedagogik och lärarutbildning
 agrikultur-forstvetenskaper
 teologi
DONATIONENS OFFENTLIGHET
 Donatorns namn samt donationens belopp och ändamål får ges synlighet i universitetets kommunikation.
 Donatorns namn samt donationens ändamål får ges synlighet i universitetets kommunikation.
 Donatorns namn får ges synlighet i universitetets kommunikation.
 Jag vill inte att mitt namn ska synas i universitetets kommunikation.
 Jag godkänner att personuppgifterna i gåvobrevet överförs till undervisnings- och kulturministeriet för behandling av statens
motfinansiering. Jag godkänner dessutom att personuppgifterna överförs till skatteförvaltningen som grund för skatteavdrag
och att de sparas i Helsingfors universitets kundregister.
Offentligheten (donator, belopp, ändamål) grundar sig på lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).
YTTERLIGARE INFORMATION
Alla villkor för donationen fastställs i detta gåvobrev. Donatorn kan inte ställa andra krav på donationens ändamål utöver de som
nämns i detta gåvobrev. Donationen sker utan krav på motprestation. Donationen är inte förenad med ett resolutivt villkor eller med
villkor som binder användningen av universitetets andra medel, inklusive eventuell statlig motfinansiering. Universitetet beslutar
om användningen av donationen. Donationen kan berättiga universitetet till statlig motfinansiering. Donatorn är medveten om att
donationens duglighet för motfinansiering avgörs av statsrådet. Eventuell statlig motfinansiering läggs permanent till universitetets
grundkapital. Universitetet beslutar om användningen av avkastningen från grundkapitalet. Donationen betalas in på universitetets
konto senast 30.6.2022.
Helsingfors universitets penninginsamlingstillstånd RA/2020/737 har beviljats av Polisstyrelsen 18.6.2020 och gäller i hela Finland
med undantag för Åland. Donationsmedlen används för ändamål som fastställs i 2 § i universitetslagen (558/2009). Helsingfors
universitet genomför insamlingen själv.
Privatpersoners donationer mellan 850 och 500 000 euro och organisationers donationer mellan 850 och 250 000 euro är avdragsgilla i beskattningen (inkomstskattelagen 1992/1535).
ORT OCH DATUM

DONATORNS UNDERSKRIFT, NAMNFÖRTYDLIGANDE OCH TITEL

ORT OCH DATUM

MOTTAGARENS UNDERSKRIFT, NAMNFÖRTYDLIGANDE OCH TITEL,
HELSINGFORS UNIVERSITET

Helsingfors universitet
tackar för donationen!

Helsingfors universitet/Samhällsrelationer
PB 53 (Fabiansgatan 32), 00014 Helsingfors universitet
Tfn 029 41 21650, lahjoittajasuhteet@helsinki.fi
helsinki.fi/sv/donera

