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Liite
MAKSUTAULUKKO

Aluehallintoviraston kiinteähintaiset julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet
Maksut on ryhmitelty vastuualueittain. Niitä sovelletaan kuitenkin aluehallintoviraston sisäisestä organisoitumisesta riippumatta.
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P e r u s pa l ve l ut , o i ke us t ur va ja lu vat - va s t u ua l ue e n s u o r it t ee t

1.2 Alkoholilain (1102/2017) ja sen nojalla annettujen säännösten nojalla perittävät
maksut
1. Alkoholijuomien toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen anniskelulupa
2. Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen anniskelulupa, jos
a) luvanhakijalla ei ole anniskelupaikkaa,
b) luvanhakijalla on jo aikaisemmin myönnetty voimassa oleva anniskelu- tai vähittäismyyntilupa tai
c) luvanhakija hakee samaan aikaan useampaa anniskelulupaa. Tällöin yhdestä
anniskeluluvasta peritään kohdan 1 mukainen maksu ja muista anniskeluluvista tässä kohdassa tarkoitettu maksu.
3. Alkoholijuomien määräaikainen anniskelulupa, kun määräaikaisuuden kesto on
enintään 30 vrk ja anniskelualueella on enintään 200 asiakaspaikkaa
4. Alkoholijuomien anniskeluajan jatkamista koskeva lupa
5. Alkoholijuomien anniskeluajan jatkamista koskeva ilmoitus
Jos luvanhaltija hakee samanaikaisesti samaa kohdetta koskien anniskeluajan jatkamista koskevaa lupaa ja tekee anniskeluajan jatkamista koskevan ilmoituksen, peritään
maksu ainoastaan anniskeluajan jatkamista koskevasta luvasta.
6. Alkoholijuomien anniskeluajan jatkamista koskevan lupahakemuksen tai ilmoituk sen yhteydessä käsitelty tai erikseen tehty hakemus jatkoaikaa koskevan järjestyksenvalvojavaatimuksen muuttamisesta
7. Anniskelualueen hyväksyminen tilaisuuksiin ja tapahtumiin
8. Ilmoitus anniskelusta hyväksytyllä anniskelualueella, €/ tilaisuus tai tapahtuma.
9. Anniskelualueen muutoslupa
10. Ilmoitusmaksu anniskelualueen muuttamisesta
11. Ilmoitusmaksu vastuuhenkilön tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta
12. Ilmoitusmaksu omistussuhteiden muuttumisesta
13. Muu anniskelua koskeva lupa
14. Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa
15. Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa, jos
a) luvanhakijalla on jo aikaisemmin myönnetty, voimassa oleva alkoholijuomien
vähittäismyyntilupa tai anniskelulupa
b) luvanhakija hakee samaan aikaan sekä alkoholijuomien anniskelu- että vähittäismyyntilupaa
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c) luvanhakija hakee samaan aikaan useampaa alkoholin vähittäismyyntilupaa.
Tällöin yhdestä vähittäismyyntiluvasta peritään kohdan 14 mukainen maksu ja
muista vähittäismyyntiluvista tässä kohdassa tarkoitettu maksu
16. Muu vähittäismyyntiä koskeva lupa
17. Anniskelu- ja vähittäismyyntiluvan muutosta koskeva päätös
18. Alkoholiyhtiön myymälän sijaintipaikan hyväksyminen
19. Luovutuspaikan hyväksyminen
20. Alkoholiyhtiön alkoholimyymäläauton tai -veneen reitin vahvistaminen
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Jos aluehallintovirastolle toimitettu alkoholilainsäädännön nojalla tehty hakemus tai ilmoitus
peruutetaan ennen kuin asia on käsitelty loppuun, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta muutoin olisi peritty. Mikäli hakemusten käsittelyssä on kyse kohdassa 5 tarkoitetusta yhteiskäsittelystä ja käsittelyn kohteena oleva lupahakemus peruutetaan, perittävät maksut eivät yhteiskäsittelyn purkautuessa voi ylittää yhteismäärältään kohdan 4 mukaista euromäärää.
Alkoholilainsäädännön nojalla perityistä tässä asetuksessa tarkoitetuista maksuista tuloutetaan
26 prosenttia Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle.
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