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Uppgifter för fastställande av brandskyddsavgift  

2 § i statsrådets förordning om brandskyddsfonden (625/2003) 

1. Basfakta 

Försäkringsgivare 

Försäkringsgivarens FO-nummer Uppgifterna gäller år 

Försäkringsgivarens adress 

Postnummer Postanstalt 

Kontaktpersonens namn 

Kontaktpersonens telefon Kontaktpersonens e-post 

Försäkringsgivarens nätfaktureringsadress EDI-kod Förmedlarens kod 

2. Ombudsman 

Ombudsmannens namn Ombudsmannens FO-nummer 

Ombudsmannens adress 

Postnummer Postanstalt 

Kontaktpersonens namn 

Kontaktpersonens telefon Kontaktpersonens e-post 

Ombudsmannens nätfaktureringsadress EDI-kod Förmedlarens kod 

3. Tidsbestämda försäkringar 

Finns det tidsbestämda försäkringar? 

Ja Nej 

Försäkringspremiernas uppbördsår 

Premieinkomsterna av den andel av de tidsbestämda 

försäkringarna som motsvarar brandrisken 

Brandskyddsavgiftens andel av den andel av de 
tidsbestämda försäkringarna som motsvarar 

brandrisken (3 %) 
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4. Allframtidsförsäkringar 

Finns det allframtidsförsäkringar? 

Ja Nej 

Försäkringspremiernas uppbördsår 

Premieansvaren för brandförsäkringar för all framtid i 
slutet av försäkringspremiernas uppbördsår 

Beräknad ränta på premieansvaret för 

brandförsäkringar för all framtid               % 

Brandskyddsavgiftens andel av den beräknade 

räntan på premieansvaret för brandförsäkringar 
för all framtid (3 %) 

5. Brandskyddsavgiftens belopp 

Brandskyddsavgiftens belopp som skall räknas i 
procent (av de tidsbestämda försäkringarna och 

allframtidsförsäkringarna sammanlagt) 

Som jämförelseinformation den prestationsbaserade 

brandskyddsavgiften som bifogats som not till 
resultaträkningen1 

1Om avgiftsbeloppen skiljer sig från varandra skall försäkringstagaren bifoga en kort, 
separat redogörelse för orsakerna till skillnaden. Denna anmälningsskyldighet gäller inte ett 

utländskt EES-försäkringsbolag. 

9. Underskrifter och samtycke till elektronisk behandling 

Ort och tid Försäkringsgivarens underskrift. Ovan nämnda uppgifter 
har meddelats enligt gällande bestämmelser om 

brandskyddsavgift 

Namnförtydligande 

Jag samtycker till att ärendet behandlas elektroniskt och till att ta emot beslutet 

(delgivning) per e-post 

E-postadress dit beslutet kan skickas: 

Samtycke till delgivning och behandling innebär att även förfrågningar och begäran om 
komplettering i ärendet kan göras elektroniskt. Den sökandes e-postadress ska vara aktuell 

och användas aktivt. 

Om du skickar anmälan med e-post, rekommenderar vi att använda 

regionförvaltningsverkets skyddade e-postförbindelse. Använd skyddad e-postförbindelse 
åtminstone då du skickar material med sekretessbelagd eller övrigt känslig information. 

Skyddad e-post: turvaviesti.avi.fi 

Kontaktinformation för regionförvaltningsverken 

Kontaktinformation för regionförvaltningsverken 

https://turvaviesti.avi.fi/
https://avi.fi/sv/kontaktuppgifter
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