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LIITE 3

ALKOHOLILAIN 55 §:N NOJALLA PERITTÄVÄT VUOTUISET VALVONT AMAKSUT

1. Alkoholijuoman  valmistuksen ja tukkumyynnin valvontamaksu

Alkoholijuoman valmistuksen ja tukkumyynnin valvonnasta peritään valmistus- ja tukkumyyntiluvan
haltijalta vuotuinen valvontamaksu. Maksun suuruus määrätään taulukosta ilmenevällä tavalla siten,
että huomioon otetaan luvanhaltijan myynti anniskelu-, vähittäismyynti- ja käyttöluvan haltijoille sekä
toimitukset luvanhaltijan suorittamaan vähittäismyyntiin tai anniskeluun.

- Olut ja enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia
 sisältävä käymisteitse valmistettu muu alkoholijuoma 1 p/l

- Muut miedot alkoholijuomat 2 p/l

- Väkevät alkoholijuomat 5 p/l

- Väkiviina 5 p/l

Luvanhaltijakohtainen enimmäismaksu on kuitenkin 500 000 markkaa.

Jos luvanhaltijalla on enemmän kuin yksi valmistus- tai varastointipaikka, valvontamaksua peritään
kultakin lisäpaikalta 1 000 markkaa.

Jos luvanhaltija toimittaa valvontaan tarvittavat tiedot Tuotevalvontakeskuksen hyväksymällä tavalla
levykkeellä,  myyntimääriin perustuvaa valvontamaksua sekä enimmäismaksua alennetaan 10 prosent-
tia. Jos vastaavat tiedot toimitetaan Tuotevalvontakeskuksen hyväksymällä tavalla linjasiirtoaineistona,
näitä maksuja alennetaan kuitenkin 15 prosenttia.

Jos luvanhaltijalla on Tuotevalvontakeskuksen hyväksymä omavalvontajärjestelmä, myyntimääriin
perustuvaa valvontamaksua sekä enimmäismaksua alennetaan 10 prosenttia. Jos luvanhaltijalla on
tämän lisäksi hyväksytty laatujärjestelmä, näitä maksuja alennetaan kuitenkin 15 prosenttia.

Valvontamaksu pyöristetään alaspäin lähimpään sataan markkaan. 

Luvanhaltijakohtainen maksu on ensimmäistä toimintavuotta lukuunottamatta aina vähintään 2.000
markkaa. Tätä vähimmäismaksua ei sovelleta luvanhaltijan ensimmäisenä laskutettavana toimintavuo-
tena (1.9. - 31.8. välisenä aikana), vaan maksu peritään tällöin yksinomaan todellisten toimitustietojen
perusteella. Alle 100 markan valvontamaksua ei tällöin kuitenkaan peritä.

Ajallisesti enintään yhdeksi kuukaudeksi rajoitetun tukkumyyntiluvan haltijalta ei peritä vuotuista
valvontamaksua.

2. Käyttölupaan perustuvan käytön valvontamaksu

Väkiviinan ja alkoholijuomien käytön valvonnasta peritään käyttöluvanhaltijalta vuotuinen valvonta-
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maksu. Maksun suuruus määrätään taulukosta ilmenevällä tavalla siten, että huomioon otetaan luvan-
haltijan ostot ja omaan käyttöön tapahtunut maahantuonti.

- Väkiviina 100 p/l
- Alkoholijuomat 50 p/l

 
Edellämainituin perustein määrätty valvontamaksu pyöristetään alaspäin  lähimpään sataan markkaan. 

Käyttöluvanhaltijalta toimipaikkakohtaisesti perittävä vähimmäismaksu on 500 markkaa ja enimmäis-
maksu 10.000 markkaa. Väkiviinan opetustarkoitukseen tapahtuvasta käytöstä toimipaikkakohtainen
vähimmäismaksu on kuitenkin 100 markkaa.

3. Anniskelun valvontamaksu

Toistaiseksi voimassa olevien anniskelulupien haltijoilta peritään toimipaikkakohtainen vuotuinen
valvontamaksu. Maksun suuruus määrätään 100 prosenttisena alkoholina edellisen kalenterivuoden
lasketuista tai vuoden pituisena laskenta-aikana arvioiduista ostoista taulukosta ilmenevällä tavalla. 

0 - 100  litraa 500 mk
101- 2 000 litraa 1 000 mk
2 001 - 10 000 litraa 2 000 mk
yli 10 000 litraa 4 000 mk

Uudelta luvanhaltijalta ei peritä valvontamaksua ensimmäisenä kalenterivuonna.

4. Alkoholijuomien vähittäismyynnin valvontamaksu 

Alkoholiyhtiöltä perittävä vuotuinen valvontamaksu on  2 000  markkaa kultakin myymälältä.

Alkoholilain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetulta vähittäismyynnin harjoittajalta perittävä vuotuinen
valvontamaksu on  1 000  markkaa kultakin myymälältä.

5. Valvontamaksujen perintä

1- ja 2 -kohdissa mainitut valvontamaksut laskutetaan jälkikäteen viimeistään 31.10. siten, että määriin
perustuva laskenta-aika on 1.9.- 31.8.

3- ja 4 -kohdissa mainitut valvontamaksut laskutetaan kalenterivuosittain etukäteen, kuitenkin viimeis-
tään 31.3. Luvanhaltijalta ei peritä valvontamaksua sen kalenterivuoden osalta, jolloin hänen toimin-
tansa on loppunut viimeistään 31.3, kuitenkin niin, että vuonna 1998 vahvistetut maksut laskutetaan
viimeistään 30.4.1998. Maksua ei peritä jos valvottava toiminta on loppunut viimeistään 30.4.1998.


