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Ändring av ett ikraftvarande användningstillstånd
Användningstillstånd beviljas skilt för varje verksamhetsställe. Om tillståndshavarens uppgifter ändras, ska en skriftlig ansökan göras till Valvira. När förändringarna har godkänts, skickar Valvira ett uppdaterat tillstånd. Blanketter
finns på Valviras internetsidor www.valvira.fi  databank  blanketter.
Avgifter för alkoholärenden 2014-2015




Ägarbyte 255 €. Om företagets fo-nummer ändras, behandlas ansökan som
en ny ansökan. I ansökan ska nämnas den tidigare och den nya ägarens fonummer.
Tilläggning av ny produktgrupp till tillståndet, ändring av årskvot, tillståndshavarens namn eller verksamhetsställets adress 150 € (vid
adressändring ska även redogöras för alkoholernas förvaring i nya adressen)
Avskrivning av produktgrupp, avslutning av tillstånd, ändring av verksamhetsställets namn, tillståndshavarens adress eller ansvarsperson
avgiftsfritt.

Om ansökan gäller flera förändringar, fordras avgiften enligt den högsta
avgiften, t.ex. tilläggning av produktgrupp och adressändring är 150 €. Ägarbyte
innehåller alla förändringar.
Avgifterna fordras enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning
(1318/2013). Om tillsynen över användningen av sprit och alkoholdrycker fordras
även en årlig tillsynsavgift
Avslutning av tillstånd

När verksamheten upphör, ska en skriftlig anmälan göras till Valvira. I samband
med avlsutandet av tillståndet fordras tillsynsavgiften för gällande året.

Ändring av ansvarsperson
Om personen som är ansvarig för alkoholer och deras bokföring ändras, ska ändringen anmälas till Valvira. Ändringen kan göras med blanketten för ändring av
användningstillståndet eller en fritt formulerad anmälan per fax eller e-mail. Från
en fritt formulerad anmälan ska framkomma företagets namn och fo-nummer, tillståndsnummer och nya ansvarspersoner samt deras kontaktuppgifter.
Om fyllandet av blanketten
Med sökande anses företagets ägare/huvudkontor och med verksamhetsställe
det ställe, vart alkoholen beställs och var det används.
Lagerbok

Nya lagerböcker kan beställas per e-post alkoholi@valvira.fi. Lagerböckerna är
kostnadsfria.

Tilläggsuppgifter

alkoholi@valvira.fi

Ansökan om ändring skickas till:
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
Tillstånds/Alkoholnäring
PB 210
00531 Helsingfors
PB 210, 00531 Helsingfors

Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

Telefon 0295 209 111
Fax 0295 209 702

www.valvira.fi
kirjaamo@valvira.fi

