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LIITE 1

ALKOHOLILAINS ÄÄDÄNNÖN NOJALLA PERITTÄVÄT JULKISOIKEUD ELLISET MAKSUT
SUORITTEISTA

Alentamaton Alennettu
käsittelymaksu käsittelymaksu

1. Anniskeluasiat

Anniskelulupa 3.000 mk 2.000 mk
Tilapäinen anniskelulupa tilaisuuteen 2.000 mk 1.000 mk
tai jos anniskelualueella on yli 200 asiakaspaikkaa 3.000 mk 2.000 mk 
Jatkoaikalupa 1.000 mk ei alennusta
Muu anniskelua koskeva lupa 1.000 mk   500 mk

2. Vähittäismyyntiasiat

Alkoholiyhtiön myymälän hyväksyminen 2.000 mk ei alennusta
Luovutuspaikkalupa 2.000 mk ei alennusta
Muu vähittäismyyntiä koskeva lupa 1.000 mk ei alennusta

3. Valmistusasiat

Alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuslupa 8.000 mk 7.000 mk
tai jos hakijalle on aikaisemmin myönnetty tukkumyyntilupa 4.500 mk
Alkoholijuoman valmistuslupa opetus- tai tutkimustarkoitukseen  2.000 mk 1.000 mk

4. Maahantuonti- ja tukkumyyntiasiat

Alkoholijuoman tukkumyyntilupa sekä väkiviinan
maahantuonti- ja tukkumyyntilupa 5.000 mk 4.000 mk
Jos hakijalle on aikaisemmin myönnetty 
valmistuslupa 1.500 mk
Verottoman varaston hyväksyminen 3.000 mk ei alennusta
Denaturoidun etanolin ja alkoholijuomaa muistuttavan 
alkoholivalmisteen tukkumyyntilupa 2 000 mk 1.000 mk
Muun alkoholivalmisteen tukkumyyntilupa 500 mk ei alennusta
Ajallisesti enintään yhdeksi kuukaudeksi 
rajoitettu alkoholijuomien tukkumyyntilupa 500 mk  ei alennusta

5. Käyttöluvat

Käyttölupa alkoholivalmisteen kaupalliseen valmistukseen 2.000 mk 1.000 mk
Verollisen väkiviinan käyttölupa 200 mk ei alennusta
Muut kuin yllämainitut käyttöluvat 1.000 mk ei alennusta
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6. Muut alkoholilain nojalla käsitelt ävät asiat

Väkevän alkoholijuoman mainontaa tai muuta myynninedistämistä 
sisältävän ammattijulkaisun tai painokirjoituksen hyväksymistä 
koskevan asian käsittely 1.000  mk ei alennusta
Alkoholijuomien ottamisesta vähittäismyyntiin, niiden 
poistamisesta vähittäismyynnistä sekä vähittäismyynnin 
hinnoitteluperusteista tehtyjen valitusten käsittely 1.000 mk ei alennusta

7. Alennettu käsittelymaksu

Taulukossa mainittu alennettu käsittelymaksu peritään silloin, kun luvanhakijalle on jo aiemmin
myönnetty tuotevalvontakeskuksen myöntämä muu lupa. Alennus voi kuitenkin olla enintään
aikaisemmin perityn suurimman maksun suuruinen.

Taulukossa mainittua alennettua maksua sovelletaan myös silloin, kun luvanhakija hakee samalla 
kertaa kahta tai useampaa lupaa. Hakijalta peritään tällöin suurin käsittelymaksu alentamattomana.  

8. Luvan muuttamista koskeva maksu

Olemassaolevan luvan tai hyväksymisen taikka lupaehdon muutosta koskevan asian käsittelystä
peritään 500 markan maksu. 

9. Hakemuksen tai valituksen hylkääminen ja peruuttaminen

Hakemuksen tai valituksen hylkäämisestä peritään sama käsittelymaksu kuin hyväksyvästä 
päätöksestä.

Jos Tuotevalvontakeskukselle toimitettu hakemus tai valitus peruutetaan ennen kuin asia on käsitelty
loppuun, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta tai valittajalta olisi muutoin peritty.


