Alkoholijuomien myynti ulkomaanliikenteessä
Ilmoituslomake
Viranomainen täyttää
Ilmoitus saapunut

Ilmoitusnumero

Diaarinumero

1. Asia ?
Ilmoitus koskee
Alkoholijuomien vähittäismyynti ulkomaanliikenteen aluksessa (laiva/lentokone)
Alkoholijuomien anniskelu ulkomaanliikenteen aluksessa (laiva/lentokone)
Alkoholijuomien vähittäismyynti lentoasemalla
Alkoholijuomien anniskelu lentoasemalla
Toimijaa tai alkoholijuomien myyntiä koskeva muutos, mikä?

Myyntitoiminnan arvioitu aloittamispäivä

2. Ilmoittaja ?
Ilmoittajan nimi (yksityisen liikkeenharjoittajan täydellinen nimi, yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi)

Y-tunnus (pakollinen)
Osoite (jos eri kuin kohdan 3 mukaisen toimipaikan käyntiosoite)

Postinumero

Postitoimipaikka

Postitusosoite (jos eri kuin ilmoittajan osoite tai toimipaikan
käyntiosoite)

Postinumero

Postitoimipaikka

Laskutusosoite / Verkkolaskutuksen OVT-tunnus

Postinumero ja -toimipaikka / Verkkolaskutuksen
välittäjätunnus

Ilmoittajan yhteyshenkilö

Puhelinnumero

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Ilmoittajan www-osoite

Ilmoittajan sähköpostiosoite/-osoitteet

3. Myyntipaikan tiedot ?
Aluksen tai myyntipaikan nimi
Käyntiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Toimipaikan yhteyshenkilö

Toimipaikan yhteyshenkilön puhelinnumero/sähköpostiosoite
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4. Selvitys anniskelu- tai vähittäismyyntipaikan toiminnasta (liitteeksi omavalvontasuunnitelma)
Selvitys myyntipaikan kassa- ja myyntijärjestelyistä

Selvitys alkoholin myyntiajoista ja myyntihenkilökunnasta

5. Ilmoittajan valtuuttama asiamies (jos asiamies tekee ilmoituksen asiakkaan puolesta valtakirjalla) ?
Asiamiehen nimi
Postitusosoite

Postinumero

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Vahvistus lähetetään
Ilmoittajalle
Toimipaikkaan

Postitoimipaikka

Asiamiehelle

6. Hakemuksen liitteet (myös jäljennökset riittävät)
Selvitys alkoholin myyntitoiminnasta
Alkoholijuomien vähittäismyynnin ja/tai anniskelun omavalvontasuunnitelma
Selvitys vähittäismyynti- ja/tai anniskelualueiden sijainnista ja niiden rajauksesta (esim. alueiden pohjapiirustukset, joista
ilmenevät kassat ja myyntialueiden rajaukset) ?
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.
Paikka ja päiväys
Viralliset allekirjoitukset

Nimenselvennykset
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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Tätä sivua ei tarvitse toimittaa ilmoituksen yhteydessä Valviraan.
Ilmoituksen tekeminen ja sen käsittely
Alkoholijuomien vähittäismyyntiä ja anniskelua saa harjoittaa Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevassa vesi- ja
ilma-aluksessa (esim. risteilyalukset ja lentokoneet) matkustajille se, joka on tehnyt toiminnastaan kyseisessä myyntipaikassa
ilmoituksen Valviralle. Vähittäismyyntiä saa harjoittaa Suomen alueella kuitenkin vain liikkeellä olevassa matkustajakäyttöön
tarkoitetussa vesi- ja ilma-aluksessa, joka on matkalla kotimaisen ja ulkomaisen sataman tai lentokentän välillä. Säännöllisellä
reitillään oleva alus saa tällöin kuitenkin poiketa Ahvenanmaan maakunnassa.
Alkoholijuomien vähittäismyyntiä lentoasemalla verottomien tavaroiden myymälästä (tax-free) ulkomaille matkustaville
matkustajille mukaan otettaviksi ja anniskelua ulkomaanliikenteeseen käytettävällä lentoasema-alueella, jonne vain matkustajat
pääsevät lentolipun esittämällä, saa harjoittaa se, joka on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen Valviralle.
Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen keskimääräinen käsittelyaika on noin kaksi viikkoa.
Vahvistus ja maksut
Ilmoituksen perusteella Valvira lähettää ilmoittajalle vahvistuksen, josta peritään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen
mukainen käsittelymaksu.

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