Alkoholijuomien ja väkiviinan
valmistus, tukkumyynti ja maahantuonti
Muutosten ilmoitus/hakulomake
Viranomainen täyttää
Hakemus saapunut käsiteltäväksi

Diaarinumero

1. Luvanhaltija
Luvanhaltijan nimi (yksityisen liikkeenharjoittajan täydellinen nimi, yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi

Y-tunnus (pakollinen)

Alkoholilain mukaisen luvan numero, jota muutos koskee

2. Seuraavat tiedot ovat muuttuneet ?
Vanha kaupparekisteriin merkitty nimi

Uusi kaupparekisteriin merkitty nimi

Luvanhaltijan nimi
Uusi osoite

Luvanhaltijan
Postitusosoite
Laskutusosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Verkkolaskutuksen OVT-tunnus

Verkkolaskutuksen välittäjätunnus

Uusi osoite

Toimipaikan
käyntiosoite

Luvanhaltijan
yhteyshenkilö

Postinumero

Postitoimipaikka

Uusi yhteyshenkilö

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Luvanhaltijan määräysvalta tai omistajuus (liitteeksi ajantasainen yhtiösopimus/-järjestys, oy:n
osakasluettelo) ?
Uusi
valmistus/varastopaikka

Uuden valmistus/varastopaikan nimi

Osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Onko Verohallinto hyväksynyt uuden valmistus/varastopaikan verottomaksi varastoksi?
Ei

Kyllä

Vireillä, hakemus jätetty (pvm): ________________

Muu Verohallinnon lupa/hyväksyminen, mikä:

Ilmoita uuden valmistuspaikan/elintarvikehuoneiston tarkemmat tiedot varasto/valmistuspaikka –lomakkeella.
Luvan lopetus alkaen (pvm):
Muu toiminnan olennainen muutos, mikä?
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3. Lisätiedot muutoksesta (tarvittaessa liitteellä)

4. Hakijan valtuuttama asiamies (jos asiamies hakee lupaa asiakkaan puolesta valtakirjalla) ?
Asiamiehen nimi

Postitusosoite

Postinumero

Puhelinnumero

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

5. Päätös lähetetään (valitse vain yksi)
Sähköpostitse osoitteeseen:
_________________________________________________________
Kirjeitse
Hakijalle

Toimipaikkaan

Asiamiehelle

6. Ilmoituksen/hakemuksen liitteet (myös jäljennökset riittävät)
Selvitys uudesta hakijasta ?
Osakas- tai jäsenluettelo sekä pääosakkaiden ja hallintoelimiin kuuluvien henkilöiden, toimitusjohtajan, avoimessa
yhtiössä yhtiömiesten ja kommandiittiyhtiössä vastuunalaisten yhtiömiesten nimet, henkilötunnukset ja kotikunta
sekä osakkaaksi tulopäivä (esim. osakas- ja vastuuhenkilöluettelo)
Yhtiöjärjestys tai yhtiösopimus taikka yhdistyksen, osuuskunnan tai säätiön säännöt
Uusi varasto
Alkoholijuomien tukkumyynnin omavalvontasuunnitelma
Kuvaus suunnitellusta tukkumyyntitoiminnasta ja toiminnan laajuudesta (tarvittaessa, esim.
liiketoimintasuunnitelma) ?
Varasto/valmistuspaikka -lomake ?
Selvitys tuotteiden varastoinnista ja varaston hallinnasta (esim. vuokrasopimus)
Varaston pohjapiirros
Uusi valmistuspaikka
Alkoholijuomien tai väkiviinan valmistuksen omavalvontasuunnitelma ?
Selvitys hakijan osaamisesta ja kyvystä huolehtia valmistettujen tuotteiden tuoteturvallisuudesta ja laadun
varmistamisesta (esim. elintarvikelain mukainen omavalvontasuunnitelma)
Varasto/valmistuspaikka-lomake ?
Valmistuspaikan pohjapiirros, josta käy ilmi valmistuslaitteiden sijoittelu
Muut liitteet
Asiamiehen valtakirja (paitsi jos asiamiehenä on asianajaja tai julkinen oikeusavustaja)
Muu, mikä? ____________________________________

7. Allekirjoitukset

Allekirjoituksen tulee olla virallinen. Yhteisöjen (yhtiöt, osuuskunnat ja yhdistykset) ja säätiöiden puolesta nimen
kirjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden nimet käyvät ilmi ao. rekisteristä

Viralliset allekirjoitukset

Nimenselvennykset

Päivämäärä

Paikka

Väärien tietojen antaminen voi johtaa rikoslain (39/1889) 16 luvun 5 §:n tai 7–8 §:ien nojalla tuomittavaan rangaistukseen.

Valviran merkinnät
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Valviran yhteystiedot (www.valvira.fi)
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
Alkoholielinkeino
PL 210
00281 Helsinki
tai sähköpostilla alkoholi@valvira.fi

3/3

