Partihandel med alkoholdrycker
Tillståndsansökan
Myndigheten fyller i
Ansökan inkommit för behandling

Diarienummer

Tillståndsnummer

1. Ärende ?
Ansökan gäller:
Partihandel med alkoholdrycker
Ändring av tillverkningsställe/tillägg)(som bilaga ifylld blankett om lager/tillverkninghsställe) ?
Nytt lager/tillverkningsställe
Byte av tillståndshavare/näringsidkare ?
Gammalt FO-nummer

Gammalt tillståndsnummer

Tillståndets giltighet
Giltigt tills vidare. Beräknad dag för inledning av verksamheten:
För viss tid (dd/mm/åååå-dd/mm/åååå):
Redogörelse för behov av tillverkningstillstånd för viss tid

2. Sökande ?
Tillståndshavarens namn (privat affärsidkares fullständiga namn, samfundsnamn i enlighet med registerutdraget)

Har sökanden ett giltigt tillstånd som avses i alkohollagen?

Nej (se bilagor)
Ja, vilket tillstånd och tillståndsnummer? _____________________________________
FO-nummer (obligatoriskt)

Besöksadress

Postnummer

Postanstalt

Postadress (om annan än besöksadressen)

Postnummer

Postanstalt

Faktureringsadress / EDI-kod för E-faktura

Postnummer och postanstalt /Identifierare för E-fakturering

Kontaktperson för tillståndshavaren

Telefonnummer

E-postadress för kontaktperson

Sökandens www-adress

3. Uppgifter om lagret ?
Lagrets namn

Besöksadress

Postnummer

Postanstalt

Ange närmare uppgifter om tillverkningsstället/livsmedelslokalen på blanketten lager/tillverkningsställe.

4. Information om händelsen (gäller endast tillstånd för viss tid till partihandel med alkoholdrycker)
Händelsebeteckning

Händelseplats

Besöksadress

Serveringstillståndshavarens namn

Postnummer

Postanstalt

Serveringstillståndets nummer
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5. Mer information om planerad partihandel

6. Av sökande befullmäktigat ombud (om ombudet med fullmakt ansöker om tillstånd för kundens räkning) ?
Ombudets namn

Postadress

Postnummer

Telefonnummer

Postanstalt

E-postadress

7. Beslutet skickas (välj endast ett alternativ)
Per e-post till adress:
_________________________________________________________
Per brev
Till sökanden

Till ombudet

8. Hakemuksen liitteet (myös jäljennökset riittävät)
Redogörelse om ny sökande ?
Delägar- eller medlemsförteckning samt namn på huvudaktionärer och personer i förvaltningsorganen,
verkställande direktör, i öppet bolag namn på bolagsmän i kommanditbolag namn på ansvariga bolagsmän,
personbeteckning och hemort samt datum för tillträde som delägare (t.ex. delägar- och ansvarspersoner)
Bolagsordning eller bolagsavtal eller stadgar för förening, andelslag eller stiftelse
Redogörelse för partihandel och lager
Plan för egenkontroll av partihandel med alkoholdrycker
Beskrivning av planerad partihandel och omfattning av verksamheten (vid behov t.ex. plan för affärsverksamhet) ?
Lager/tillverkningsställe-blankett ?
Redogörelse för lagring av produkter och hantering av lagret (t.ex.hyreskontrakt)
Planritning av lagret
Övriga bilagor
Fullmakt för ombud (om ombudet inte är advokat eller offentligt rättshjälpsbiträde)
Annat, vilket? ____________________________________

9. Underskrifter

Underskriften ska vara officiell. Namnen på de personer som har behörighet att teckna firma (bolag, andelslag
och föreningar) samt på stiftelsers vägnar framgår av vederbörande register.

Officiella underskrifter

Namnförtydliganden

Datum

Plats

Uppgivande av falska uppgifter kan leda till ett straff som utdöms med stöd av strafflagen (39/1889) 16 kap. 5 § eller 7–8 §.

Valviras anteckningar
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Denna sida behöver inte i samband med ansökan lämnas till Valvira.
Behandling av ansökan
Ansökan lämnas till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdfen (Valvira).
Valvira har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelser från statliga och kommunala myndigheter samt från
Folkpensionsanstalten, arbetslöshetsförsäkringsfonden och Pensionsskyddscentralen få uppgifter som är nödvändiga vid
bedömningen av förutsättningarna för att få ett tillstånd och som gäller sökanden och ansvarspersonerna, dvs. uppgifter som
behövs för behandling av ansökan samt övervakning av verksamheten (alkohollagen 63 §). Valvira hämtar uppgifterna om
sökanden i handels-, förenings- eller stiftelseregistret. Tillverkningstillstånd kan beviljas först efter att sökanden har antecknats i
vederbörande register. Sökanden ansvarar för att ovan nämnda uppgifter är uppdaterade.
För en privat sökandes del och för ansvarig bolagsman i öppet bolag eller kommanditbolag tar Valvira via uppgifter från konkursoch företagssaneringsregistret samt registret för förmyndarärenden, huruvida sökanden eller bolagsmannen rår över sig själv och
sin egendom. Dessutom begär Valvira med anledning av ansökan ett utlåtande av polismyndigheten samt en utredning om
huruvida sökanden och ansvarspersonerna har betalat sina skatter.
Registrering av ansökningar och sökande
För behandling övervakning av tillståndsärenden samt alkoholstatistikföring upprätthåller Valvira ett alkoholnäringsregister över
näringsidkare som har beviljats det tillstånd som avses i alkohollagen eller som har ansökt om tillstånd. Registerbeskrivning och
närmare uppgifter om registret kan fås hos Valvira.
Beslut och avgifter
Utifrån ansökan fattas ett beslut för vilket en beslutsavgift i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets förordning tas ut. Om
ansökan återkallas innan ärendet blivit slutbehandlat, är behandlingsavgiften hälften av den avgift som annars hade tagits ut av
sökanden för beslutet. Av innehavare av tillstånd för partihandel med alkoholdrycker tas årligen en tillsynsavgift ut. Avgiften består
av grundavgift (inte i samband med faktureringen av det första verksamhetsåret) och en tilläggsavgift som fastställs utifrån
veksamhetens omfattning.

Valviras kontaktuppgifter (www.valvira.fi)
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
Alkoholnäringen
PB 210
00281 Helsingfors
Eller per e-post alkoholi@vaalvira.fi
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