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Ändring av ett ikraftvarande tillverknings-/partihandelstillstånd
Om uppgifter som gäller ett ikraftvarande tillstånd ändras, ska det göras en
skriftlig ansökan om ändringarna, även då verksamheten avslutas. Blanketter
finns på Valviras internetsidor www.valvira.fi  databank  blanketter.
Alkoholärendes avgifter år 2014-2015






Ägarbyte behandlas som ett nytt tillstånd
fo-nummer ändras: bilagor och avgifter som vid ansökan av ett nytt tillstånd. Avgiften beror på typen av tillståndet.
Godkännande av skattefritt lager 550 €, godkännande av tillverkningsställe
1150 €.
Bilagor för ansökan om nytt lager
 kopia av Tullstyrelsens beslut eller ansökan
 ritning av nytt lager och hyreskontrakt samt
 för alkoholdryckens del Lager/tillverkningsställe för alkoholdrycker –
blankett (tillgänglig på Valviras internetsidor)
Annan ändring av lager, tilläggning av produktgrupp, ändring av tillståndshavarens namn eller verksamhetsställets adress 150 €. Vid namnändring ska
i ansökan bofigas nyttI handels-/föreningsregisterutdrag.
Avskrivining av produktgrupp eller lager, ändring av tillståndshavarens
adress eller verksanhetställets namn och avslutning av tillståndet utan avgift. Vid avslutande fordras tillsynsavgiften för den pågående tillstynsavgiftsperioden.

Ändring av ägandeförhållanden 150 €
Till anmälan om ändring av ägandeförhållanden (ändringsblankett ”annan förändring”, utredning över ändring av ägandeförhållanden) skall följande dokument bifogas:
 privata personer / personbolag: intyg över självförsörjande och oförmyndarskap samt skattemyndighetens intyg över betalda skatter
 företag: skattemyndighetens intyg över betalda skatter samt uppdaterad aktieägarförteckning med aktieägare, aktieandelar, person- och kontaktuppgifter
Om ansökan gäller flera förändringar, fordras avgiften enligt den dyraste avgiften.
Ägarbyte innehåller alla förändringar. Avgiften fordras enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning (1318/2013).
Avslutning av tillstånd

När verksamheten avslutas, skall det anmälas skriftligt till Valvira. I samband med
avlsutandet av tillståndet fordras tillsynsavgiften för gällande året.

Ändring av tillståndets omfattning
När omfattningen av tillverknings- eller partihandelstillståndet ändras bör man
komma ihåg att man också måste anmäla om ändringen till Tullstyrelsen.
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Ändring av ansvarsperson
För att försäkra informationsöverföringen ber vi också att alltid anmäla om ansvarspersonen för tillståndsärenden och rapportering ändras.
Tilläggsuppgifter

alkoholi@valvira.fi

Ansökan om ändring skickas till:
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
Tillstånds/Alkoholnäring
PB 210
00531 Helsingfors
eller fax 0295 209 702
eller e-post alkoholi@valvira.fi
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