Försäljning av alkoholdrycker i utlandstrafik
Anmälningsblankett
Myndigheten fyller i
Anmälan ankommit

Anmälningsnr

Diarienummer

1. Ärende

Anmälan gäller
Försäljning av alkoholdrycker ombord på farkost i utlandstrafik (fartyg/flygplan)
servering av alkoholdrycker ombord på farkost i utlandstrafik (fartyg/flygplan)
Detaljhandel med alkoholdrycker på flygstation
Servering av alkoholdrycker på flygstation
Ändring i fråga om aktör eller försäljning av alkoholdrycker, vilken?

Beräknad dag för inledning av försäljning:

2. Anmälare

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

FO-nummer (obligatoriskt)
Adress (om annan än besöksadress som avses i punjkt 3)

Postnummer

Postanstalt

Postningsadress (om annan än anmälarens adress eller
verksamhetsställets besöksadress)

Postnummer

Postanstalt

Faktureringsadress / EDI-kod för E-faktura

Postnummer och postanstalt /Identifierare för E-fakturering

Anmälarens kontaktperson

Telefonnummer

E-postadress för kontaktperson

Anmälarens www-adress

Anmälarens e-postadress/adresser

3. Uppgifter om arbetsplatsen

Fartygets eller försäljningsställets namn
Besöksadress
Postnummer

Postanstalt

Verksamhetsställets kontaktperson

Telefonnummer/e-postadress till verksamhetsställets kontaktperson

Avdelningar (serveringsställets namn) och antal kundplatser
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4. Redogörelse för serveringsställets eller detaljhandelsställets verksamhet (plan för egenkontroll som
bilaga)
Beskrivning av försäljningsställets kassa- och försäljningsarrangemang

Redogörelse för försäljningstider och säljpersonal för alkoholförsäljning

5. Ombud befullmäktigat av anmälaren (om ombudet lämnar anmälan på kundens vägnar med fullmakt)
Ombudets namn
Postadress

Postnummer

Telefonnummer

E-postadress

Bekräftelse skickas till
Anmälaren
Verksamhetsstället

Postanstalt

Ombudet

6. Bilagor till ansökan (även kopior godkänns)
Redogörelse för alkoholförsäljningen
Plan för egenkontroll av detaljhandeln och/eller egenkontroll av erveringen
Redogörelse för placeringen av detaljhandeln och/eller serveringen samt begränsning av verksamheterna (t.ex.
planritningar av områdena där begränsningar i fråga om kassor och försäljningsområden framgår
Övriga bilagor
Fullmakt för ombud (om ombudet inte är advokat eller offentligt rättshjälpsbiträde)
Annan, vilken?

7. Underskrifter
Underskriften ska vara officiell. Namnen på de samfund som har behörighet att teckna firma (bolag, andelslag och föreningar)
samt på stiftelsers vägnar framgår av vederbörande register.
Ort och datum
Officiella underskrifter

Namnförtydliganden
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.

Lämnande av anmälan och behandling av den
Detaljhandel med och servering av alkoholdrycker till passagerare på fartyg och luftfartyg (till exempel kryssningsfartyg och
flygplan) i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands får bedrivas av den som har gjort en anmälan till Valvira om
sin verksamhet på försäljningsstället i fråga. Detaljhandel på Finlands territorium får dock bedrivas bara på ett sådant fartyg
eller luftfartyg i rörelse som är avsett för passagerare och är på väg mellan en finländsk och en utländsk hamn eller ett
finländskt och ett utländskt flygfält. Ett fartyg eller luftfartyg får då emellertid på sin reguljära rutt besöka landskapet Åland
Detaljhandel med alkoholdrycker i skattefria butiker (tax free) på flygplatser där dryckerna säljs endast till passagerare som
reser utomlands för att medföras på resan och servering av alkoholdrycker på sådana för utrikestrafik avsedda delar av
flygplatser dit bara passagerare som kan uppvisa flygbiljett har tillträde får idkas av den som har gjort en anmälan till Valvira
om sin verksamhet.
Anmälan ska lämnas i god tid innan verksamheten inleds. Behandlingen av anmälan tar i genomsnitt ca två veckor i anspråk.
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@valvira.fi
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