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Anniskelun puolivuosi-ilmoitus 

Lomakkeen tiedot on suositeltavaa täyttää sähköisesti osoitteessa: valvira.fi/allu (vaatii 

tunnistautumisen). 

Tai tiedot voi toimittaa tällä lomakkeella aluehallintoviraston (www.avi.fi) kirjaamon siihen 

yksikköön, jonka alueella anniskelupaikka sijaitsee. Lomakkeella tulee ilmoittaa yli 2,8 % 

alkoholijuomien myynti. 

Ilmoitus on lähetettävä viimeistään kuukauden kuluttua ilmoituksen koskeman myyntikauden 

päättymisestä, eli puolivuosittain 31.01. ja 31.07. mennessä. 

Ilmoituksen toimittamatta jättäminen määräaikaan mennessä saattaa johtaa 

alkoholitoimitusten keskeytymiseen, koska luparekisteriä ylläpidetään mm. näiden ilmoitusten 

perusteella. 

1. Tiedot 

Anniskelupaikan nimi Alkoholilupanumero 

Luvanhaltijan nimi Y-tunnus 

Raportoinnin yhteyshenkilö 

Yhteyshenkilön puhelinnumero Yhteyshenkilön sähköpostiosoite 

2. Ilmoituskausi 

I II 
Ilmoitus koskee vuotta 

tammi-kesäkuu heinä-joulukuu 

3. Anniskelussa myyty alkoholijuoma 

Ilmoita euromääräisesti korkeintaan kahden desimaalin tarkkuudella ilmoituskaudella myyty olut ja 

muut alkoholijuomat erikseen. Ilmoita arvonlisäveron sisältävä kokonaishinta. Merkitse nolla, jos 

alkoholijuomaa ei ole myyty. 

Olut (euroa) 

Muu alkoholijuoma kuin olut (euroa) 

https://www.valvira.fi/valvira/rekisterit/alkoholielinkeinorekisteri_allu
www.avi.fi
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Anniskelupaikasta vähittäismyyty alkoholijuoma (edellyttää 

erillistä lupaa) 

Ilmoita sekä euromääräisesti korkeintaan kahden desimaalin tarkkuudella että 

litroina korkeintaan neljän desimaalin tarkkuudella ilmoituskaudella myyty olut ja 

muut alkoholijuomat erikseen. Ilmoita arvonlisäveron sisältävä kokonaishinta. 

Merkitse nolla, jos alkoholijuomaa ei ole myyty. 

Olut (euroa) 

Olut (litraa) 

Muu alkoholijuomat kuin olut (euroa) 

Muu alkoholijuomat kuin olut (litraa) 

Vähittäismyyntiluvanhaltijalta anniskeluun on ostettu 

alkoholijuoma 

Ilmoita sekä euromääräisesti korkeintaan kahden desimaalin tarkkuudella että 

litroina korkeintaan neljän desimaalin tarkkuudella ilmoituskaudella toiselta 

vähittäismyyntiluvanhaltijalta anniskeluun ostettu olut ja muut alkoholijuomat 

erikseen. Ilmoita arvonlisäveron sisältävä kokonaishinta.  

Merkitse nolla, jos alkoholijuomaa ei ole ostettu. 

Olut (euroa) 

Olut (litraa) 

Muu alkoholijuomat kuin olut (euroa) 

Muu alkoholijuomat kuin olut (litraa) 

4. Anniskelupaikan henkilökunta 

Ilmoita keskimäärin ilmoituskauden viimeisen kuukauden ajalta koko- ja osa-aikaisen henkilökunnan 

lukumäärät, vuokratyöntekijöiden työtuntimäärä kokonaisina tunteina sekä muiden työntekijöiden 

lukumäärä. Muilla työntekijöillä tarkoitetaan yrittäjiä, osakkaita tai perheenjäseniä, jotka eivät ole 

anniskelupaikan työsuhteessa. Merkitse nolla, jos työntekijöitä ei ole ollut. 

Kokoaikaiset työntekijät (henkilöä) 

Osa-aikaiset työntekijät (henkilöä) 

Vuokratyöntekijät (tuntia) 

Muut työntekijät (henkilöä) 

5. Allekirjoitus 

Paikka ja päiväys Allekirjoitus 

Nimenselvennys 
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