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Årsrapport om detaljhandel med alkoholdrycker 

Vi rekommenderar att blanketten fylls i elektroniskt på adressen: valvira.fi/allu (kräver 

identifiering). 

Uppgifterna kan också fyllas i på den här blanketten och skickas till registratorskontoret vid 

det regionförvaltningsverk (www.avi.fi) inom vars område detaljhandelsstället ligger.  

Innehavaren av ett detaljhandelstillstånd ska varje år lämna in en årsrapport till 

regionförvaltningsverket.  

Rapporten ska lämnas in senast inom en månad efter slutet av den försäljningsperiod som 

rapporten gäller, det vill säga senast den 31 januari varje år. 

En aktör som bedriver detaljhandel med alkoholdrycker i en butik för skattefria varor på en 

flygplats ska varje år lämna in en årsrapport till Valvira med uppgifter om 

alkoholförsäljningen i euro. 

Om rapporten inte lämnas in inom utsatt tid kan alkoholleveranserna avbrytas eftersom 

tillståndsregistret upprätthålls bland annat på basis av dessa rapporter. 

1. Uppgifter 

Butikens namn FO-nummer 

Tillståndshavarens namn Alkoholtillståndsnummer 

Kontaktperson för rapporteringen Kontaktpersonens telefonnummer 

Kontaktpersonens e-postadress Rapporten gäller år 

2. Årsrapport om detaljhandel med alkoholdrycker 

Alkoholdrycker (euro) 

Rapporteringsperiodens sammanlagda försäljning av alkoholdrycker som 

innehåller mer än 2,8 men högst 5,5 volymprocent alkohol. Ange försäljningen 

i euro inklusive moms med högst två decimalers noggrannhet. Skriv noll om 

inga alkoholdrycker har sålts. 

Livsmedel (euro) 

Ange detaljhandelsställets totala livsmedelsförsäljning under 

rapporteringsperioden i euro med högst två decimalers noggrannhet. Ange 

totalpriset inklusive moms. Skriv noll om inga livsmedel har sålts. 

https://www.valvira.fi/web/sv/valvira/register/alkoholnaringsregistret_allu
www.rfv.fi
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2. Tillverkarens årsrapport om detaljhandel med alkoholdrycker 

Alkoholdrycker (euro) 

Rapporteringsperiodens sammanlagda försäljning av alkoholdrycker som 

innehåller mer än 2,8 men högst 5,5 volymprocent alkohol. Ange försäljningen 

i euro inklusive moms med högst två decimalers noggrannhet. Skriv noll om 

inga alkoholdrycker har sålts. 

Eget hantverksöl (euro) 

Om den som lämnar in rapporten har ett detaljhandelstillstånd för eget 

hantverksöl med högst 12 % alkohol som har tillverkats på det här 

tillverkningsstället, ange här i euro med högst två decimalers noggrannhet hur 

mycket eget hantverksöl som innehavaren av tillverkningstillstånd sålt inom 

detaljhandeln i anslutning till tillverkningsstället. Skriv noll om eget 

hantverksöl inte har sålts. 

Eget gårdsvin (euro) 

Om den som lämnar in rapporten har ett detaljhandelstillstånd för eget 

gårdsvin med högst 13 % alkohol som har tillverkats på det här 

tillverkningsstället, ange här i euro med högst två decimalers noggrannhet hur 

mycket eget gårdsvin som innehavaren av tillverkningstillstånd sålt inom 

detaljhandeln i anslutning till tillverkningsstället. Skriv noll om eget gårdsvin 

inte har sålts. 

4. Underskrift 

Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande 
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