Åbo Akademi/Medelinsamling
Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo
Telefon 02 215 4844
medelinsamling@abo.fi
www.abo.fi/donera

GÅVOBREV

_______________________________________________________ donerar _________________________ euro till Åbo Akademi.
Donatorns/kontaktpersonens namn

Personbeteckning/FO-nummer

Adress

Postnummer och -ort

Telefonnummer

E-postadress

MOTTAGARE AV GÅVAN

BANKFÖRBINDELSE

Åbo Akademi
FO-nummer 0246312-1
Domkyrkotorget 3, 20500 ÅBO

Danske Bank

Donationen kan betalas på en gång
eller i flera poster fram till 30.6.2022.

Datum:

FI41 8116 7710 0099 51
BIC: DABAFIHH

Telefon: 02 215 4844
E-post: medelinsamling@abo.fi

Summa:

Meddelande: Donatorns namn, kontaktuppgifter
och donationens ändamål (samt eventuell riktning
till utbildningsområde).

Kontaktperson: Ledande koordinator för
externa relationer Kei Heikkilä

SYFTE MED GÅVAN
Donationen syftar till att understödja Åbo Akademi att utföra sina uppgifter enligt 2 § i universitetslagen (forskning, undervisning
och samverkan med samhället).
Jag riktar gåvan till Åbo Akademis verksamhet i allmänhet.
Jag vill rikta min donation på minst 10 000 euro till ett visst utbildningsområde vid Åbo Akademi:
Humanistiska vetenskaper

Psykologi

Teologi

Samhällsvetenskaper

Ekonomi

Juridik

Hälsovetenskaper

Naturvetenskaper

Farmaci

Teknik

Pedagogik och
lärarutbildning

OFFENTLIGHET
Donatorns namn samt donationens belopp och ändamål får synliggöras i universitetets kommunikation.
Donatorns namn samt donationens ändamål får synliggöras i
universitetets kommunikation.
Jag önskar att donationen inte synliggörs i universitetets kommunikation.

Alla uppgifter om donationen (donatorns namn, donationsbelopp samt ändamål) är offentliga enligt lagen om offentlighet
i myndigheternas verksamhet (621/1999). Donatorernas personuppgifter inlämnas till Skatteförvaltningen för skatteavdrag
och registreras i Åbo Akademis register över externa relationer.
Uppgifterna överförs också till undervisnings- och kulturministeriet för behandling av statens motfinansiering.

ÖVRIGA VILLKOR
Alla villkor för donationen fastställs i detta gåvobrev. Gåvan innehåller inte andra villkor som gäller dess syfte. Donationen innebär ingen motprestation. Inga upplösande villkor eller villkor som binder användningen av universitetets andra medel, inklusive eventuell statlig motfinansiering, ansluter
till donationen. Universitetet beslutar om användningen av donationen.
Donationen kan berättiga universitetet till statlig motfinansiering. Donatorn är medveten om att statsrådet fattar beslut om donationens motfinansieringsduglighet. Eventuell statlig motfinansiering läggs permanent till universitetets grundkapital. Universitetet beslutar om användningen av
avkastningen på grundkapitalet. Donationen betalas in på universitetets konto senast 30.6.2022.
Donationer som görs av privatpersoner omfattande 850-500 000 euro kvalificerar för skatteavdrag (inkomstskattelag 1992/1535). Åbo Akademi lämnar uppgifterna om de mottagna avdragbara donationerna till skatteförvaltningen.

ORT OCH DATUM

UNDERSKRIFT

NAMNFÖRTYDLIGANDE

Åbo Akademi är tacksam för donatorernas stöd!
PENNINGINSAMLINGSTILLSTÅND
Åbo Akademis penninginsamlingstillstånd RA/2020/867 är beviljat av Polisstyrelsen den 15.7.2020 och gäller tills vidare på fastlandet Finland.
Åbo Akademis penninginsamlingstillstånd ÅLR 2020/8144, beviljat av Ålands landskapsregering 28.10.2020, gäller från 1.12.2020 till 30.11.2021 i landskapet Åland.
De insamlade medlen används till att stödja de uppgifter som anges i §2 i universitetslagen (558/2009). Åbo Akademi ansvarar för insamlingen.

