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ANVÄNDNINGSTILLSTÅND FÖR INNEHAVARE AV SERVERINGSTILLSTÅND
Beviljandet av användningstillståndet förutsätter att behovet att använda skattefri
köksalkohol är motiverat och att användningsstället är tillförlitligt och har de förutsättningar som behövs.
Tillståndet för inköpet och användningen av köksalkohol söks skriftligt från Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).
Med köksalkohol avses alkoholdryck eller liknande alkoholpreparat som är avsedda för
matlagning.
Användningstillståndet beviljat av Valvira gäller för en enskild tillståndshavare och för ett
enskilt verksamhetsställe. I tillståndet antecknas utom kundens och användningsställets
namn och adress också alkoholsorterna och de användningsändamål som godkänts för
produkterna och årskvoten.
Användningen och lagerhållningen av köksalkohol skall bokföras. Användningen av skattefri köksalkohol för tillverkning av drycker eller dryckesblandningar är förbjuden i
serveringsrestauranger. Köksalkoholerna skall förvaras separat från alkoholer avsedda för servering.
Bilagor till ansökan


Ändringar

utredning över alkohols användning och årsbehov, som bilaga t.ex. kopior av matrecept eller meny
utredning över förvaringsstället (punkt ”Tilläggsuppgifter” i ansökningsblanketten)

Vid ägarbyte skall den nya ägaren av serveringsstället ansöka användningstillståndet till
sitt namn eller avsluta tillståndet. Ytterligare är man skyldig att anmäla om ändringar av
t.ex. namn, adress, ansvarsperson eller årsbehov. Ändringarna skall begrundas. Efter att
de nya uppgifterna har blivit godkända skickar Valvira ett nytt användningstillstånd.

Beslutsavgifterna 2014-2015
Nytt tillstånd 255 € (SHM:s förordning 1318/2013).
Tillsynsavgifter
För tillsynen över användning av alkohol uppbärs hos innehavare av användningstillstånd
en årlig tillsynsavgift. Avgiftens storlek bestäms med ledning av tabellen. (SHM:s förordning 1318/2013)
Alkoholdrycker

9 cent/liter

För användningen av alkoholpreparat som påminner om alkoholdrycker uppbärs inte någon tillsynsavgift.
Den på ovananförda grunder bestämda tillsynsavgiften avrundas nedåt till de närmaste tio
euro.
Minimiavgiften som tas ut av innehavaren av ett användningstillstånd för varje enskilt verksamhetsställe är 95 € och maximiavgiften 1900 €.
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Ansökan med bilagor skickas till adress:
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
Tillstånds/Alkoholnäring
PB 210 (Fågelviksgränden 4)
00531 Helsingfors
Tilläggsuppgifter alkoholi@valvira.fi

