Viranomainen täyttää

Dnro

ILMOITUS/HAKEMUS ALKOHOLIJUOMIEN VÄHITTÄISMYYNNNISSÄ TAPAHTUVISTA
MUUTOKSISTA
Huom! Vähittäismyyntipaikan siirtymisestä toiseen huoneistoon tai luvanhaltijan vaihtuessa tulee täyttää
erillinen alkoholijuomien vähittäismyyntilupa -lomake.
1. Asia (INFO)
Muutos koskee
Luvanhaltijan nimen, yhteystietojen tai määräysvallan / omistusjärjestelyjen muutos (kohta 3)
Vähittäismyyntipaikan nimen, myyntijärjestelyjen tai toiminnan merkittävä muutos (kohta 4)
Ilmoitus vähittäismyyntitoiminnan lopettamisesta (ilmoita lopetettavan vähittäismyyntipaikan tiedot kohdassa 3)
Muu muutos, mikä?
Pysyvä muutos / toiminnan lopetus

Määräaikainen muutos
Ajankohta, jolle määräaikaista muutosta haetaan

Suunniteltu toteuttamisajankohta

2. Ilmoittaja (pakollinen)
Ilmoittajan nimi (yksityisen liikkeenharjoittajan täydellinen nimi, yhteisön
rekisteriotteen mukainen nimi)

Y-tunnus

Alkoholijuomien vähittäismyyntiluvan numero

3. Luvanhaltijaa koskevat muutokset (INFO)
Luvanhaltijan uusi nimi
Yhteystietojen muutos koskee
Luvanhaltijan osoitetta

Toimipaikan käyntiosoitetta

Uusi osoite

Postinumero

Puhelimet

Sähköpostiosoite

Uusi yhteyshenkilö

Puhelinnumero

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Luvanhaltijan www-sivut

Postitusosoitetta

Laskutusosoitetta

Postitoimipaikka

Selvitys luvanhaltijan omistussuhteissa tai määräysvallassa tapahtuneista muutoksista (liitä ajantasainen yhtiösopimus/järjestys, oy:n osakasluettelo)

4. Selvitykset vähittäismyyntipaikkaa koskevista muutoksista (INFO)
Vähittäismyyntipaikan uusi nimi (markkinointinimi)

Selvitys vähittäismyyntipaikan tilojen tai myyntijärjestelyjen merkittävistä muutoksista / laajennuksista (liitteeksi päivitetty
omavalvontasuunnitelma)
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Selvitys myymäläauton tai -veneen säännöllisen reitin tai pysähtymispaikkojen muutoksesta (liitteeksi uusi reitti- ja
liikennöintiaikataulu pysähtymispaikkoineen)

Selvitys muusta muutoksesta

5. Ilmoittajan asiamies (jos asiamies ilmoittaa muutoksesta asiakkaan puolesta valtakirjalla)
Asiamiehen nimi
Postitusosoite

Postinumero

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka

Päätös lähetetään
Hakijalle
Asiamiehelle

6. Liitteet (myös jäljennökset riittävät)
Selvitys luvanhaltijan muutoksista
Osakas- tai jäsenluettelo sekä pääosakkaiden ja hallintoelimiin kuuluvien henkilöiden, toimitusjohtajan, avoimessa yhtiössä
yhtiömiesten ja kommandiittiyhtiössä vastuunalaisten yhtiömiesten nimet, henkilötunnukset ja kotikunta sekä osakkaaksi
tulopäivä
Yhtiöjärjestys tai yhtiösopimus taikka yhdistyksen, osuuskunnan tai säätiön säännöt
Muut liitteet
Alkoholijuomien vähittäismyynnin omavalvontasuunnitelma (myyntipaikkaa koskevissa muutoksissa, kohta 4)
Myymäläauton tai -veneen säännöllinen reitti- ja liikennöintiaikataulu (kohta 4)
Asiamiehen valtakirja (paitsi jos asiamiehenä on asianajaja tai julkinen oikeusavustaja)
Muu, mikä?

7. Allekirjoitukset ja tietojen oikeellisuus
Allekirjoituksen tulee olla virallinen. Yhteisöjen (yhtiöt, osuuskunnat ja yhdistykset) ja säätiöiden puolesta nimen kirjoittamiseen
oikeutettujen henkilöiden nimet käyvät ilmi ao. rekisteristä.
Paikka ja päiväys
Viralliset allekirjoitukset

Nimen selvennykset
Väärien tietojen antaminen voi johtaa rikoslain (39/1889) 16 luvun 5 §:n tai 7–8 §:n nojalla tuomittavaan rangaistukseen.
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Tätä sivua ei tarvitse toimittaa ilmoituksen/hakemuksen yhteydessä
Muutosilmoituksen ja -hakemuksen käsittely
Muutosilmoitus toimitetaan aluehallintoviraston siihen yksikköön, jonka alueella vähittäismyyntipaikka sijaitsee. Useamman
aluehallintoviraston toimialueella kulkeva myymäläauton tai -veneen vähittäismyyntihakemus toimitetaan aluehallintoviraston
siihen yksikköön, jonka alueella hakijan kotipaikka sijaitsee.
Aluehallintovirasto hakee hakijaa koskevat tiedot kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteristä. Luvanhaltija vastaa rekisteritietojen
ajantasaisuudesta. Aluehallintovirastolla on oikeus pyytää luvanhaltijan vastuuhenkilöiden muuttumisen johdosta
poliisiviranomaisen lausunto. Aluehallintovirastolla on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä valtion ja kunnan
viranomaisilta sekä Kansaneläkelaitokselta, työttömyysvakuutusrahastolta ja Eläketurvakeskukselta tietoja, jotka ovat
välttämättömiä arvioitaessa luvan saamisen edellytyksiä hakijaa ja vastuuhenkilöitä koskevia, hakemuksen käsittelyyn ja
toiminnan valvontaan tarvittavia tietoja (alkoholilaki 63 §).
Lupaviranomainen voi vaatia tarpeellista lisäselvitystä luvan myöntämisen edellytysten ja lupaa koskevien määräysten ja
ehtojen tarpeellisuuden arvioimiseksi. Selvitystä voidaan vaatia tässä tarkoituksessa myös siitä muutokseen liittyvästä
toiminnasta, joka säilyy ennallaan.
Tietojen rekisteröinti
Lupa-asioiden käsittelyä ja valvontaa sekä alkoholitilastointia varten pidetään alkoholielinkeinorekisteriä elinkeinonharjoittajista,
joille on myönnetty alkoholilaissa tarkoitettu lupa tai jotka ovat lupaa hakeneet. Rekisteriseloste ja lisätietoja rekisteristä on
saatavissa aluehallintovirastosta. Ilmoituksen käsittelyn jälkeen aluehallintovirasto merkitsee muutokset
alkoholielinkeinorekisteriin.
Päätös ja maksut
Muutoshakemuksen perusteella tehdään päätös, josta peritään valtioneuvoston asetuksen mukainen päätösmaksu. Jos
hakemus peruutetaan ennen kuin asia on käsitelty loppuun, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta olisi muutoin
päätöksestä peritty. Vähittäismyyntiluvan haltijalta peritään vähittäismyynnin valvontamaksu kalenterivuosittain viimeistään
30.4. lukuunottamatta ensimmäistä kalenterivuotta.

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi)

Aluehallintovirastojen yhteystiedot
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