Alkoholdrycker och sprit,
import och export, anmälningsblankett
Obs! Import av alkoholdrycker och sprit i kommersiellt syfte förutsätter ett tillstånd i enlighet med alkohollagen.
Innehavare av serverings- och detaljhandelstillstånd samt användningstillstånd ska lämna en anmälan till Valvira
innan importen inleds. Anmälan om export ska lämnas till Valvira.

Myndigheten fyller i
Ansökan inkommit för behandling

Diarienummer

1. Ärende ?
Anmälan gäller
Anmälan om import av alkoholdrycker
Anmälan om import av sprit (använsdningstillstånd)
Anmälan om export av alkoholdrycker (ej punkt 3)
Anmälan om export av sprit (ej punkt 3)
Beräknad dag för inledning av verksamheten

2. Anmälare
Sökandens namn (privat affärsidkares fullständiga namn, samfundsnamn i enlighet med registerutdraget)

FO-nummer (obligatoriskt)

Anmälarens kontaktperson

Nummer på tillstånd som avses i alkohollagen

Telefonnummer

E-postadress för kontaktperson

3. Uppgifter om verksamhetsstället
Verksamhetsställets namn

Besöksadress

Verksamhetsställets kontaktperson

Postnummer

Postanstalt

Telefonnummer

E-postadress för kontaktperson

4. Mer information (vid behov i bilaga)
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5. Ombud befullmäktigat av anmälaren (om ombudet lämnar anmälan på kundens vägnar med
fullmakt) ?
Ombudets namn

Postadress

Postnummer

Telefonnummer

Postanstalt

E-postadress

6. Beslutet skickas (välj endast ett alternativ)
Per e-post till adressen
_________________________________________________________
Per brev
Till sökanden

Verksamhetsstället

Ombudet

7. Bilagor till ansökan (även kopior godkänns)
Fullmakt för ombud (om ombudet inte är advokat eller offentligt rättshjälpsbiträde)
Annan, vilken? _____________________________________________________

8. 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 meddelandet
Den som importerar eller exporterarsprit eller alkoholdrycker i kommersiellt syfte är skyldig att till Valvira lämna anmälan om
inledning av verksamheten. Anmälan ska lämnas innan verksamheten inleds.
Import och export kan inledas efter att Valvira har bekräftat att anmälning mottagits. Bekräftelsebrevet ska företes för Tullen i
samband med import och export.
Bekräftelse och avgifter
Utifrån anmälan skickar Valvira En bekräftelse till anmälaren. För bekräftelsen tas en behandlingsavgift ut i överensstämmelse
med Social- och hälsovårdsministeriets förordning.

Valviras kontaktuppgifter (www.valvira.fi)
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
Alkoholnäringen
PB 43
00521 Helsingfors
eller per e-post alkoholi@vaalvira.fi
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