
avi0510o1 sv   1 / 3 

Anvisningar för ifyllandet av halvårsrapporten 

1. Uppgifter 

Tillståndshavarens namn 

Det officiella namnet på innehavaren av serveringstillståndet. Om 

restaurangen har bytt ägare under rapporteringsperioden ska båda 

tillståndshavare lämna in en rapport för den tid de idkat 

verksamheten. I punkten Tilläggsuppgifter anges den tidsperiod 

som rapporten avser. 

FO-nummer 

FO-numret är lika med kundnumret i alkoholnäringsregistret 

(ALLU). Med hjälp av detta nummer kan kunden eller 

tillståndshavaren identifieras. 

Alkoholtillståndsnummer 

I alkoholnäringsregistret är alla uppgifter som gäller tillståndet 

registrerade på basis av tillståndsnumret. Därför är det absolut 

nödvändigt att tillståndsnumret uppges i rapporten så att 

uppgifterna i halvårsrapporten snabbt kan föras in i registret och 

uppgifternas tillförlitlighet garanteras. 

3. Serveringsverksamhet 

Restaurangen ska ordna bokföringen och kassafunktionerna så att 

uppgifterna för rapporten kan erhållas på ett tillförlitligt sätt. 

Alkoholförsäljning 

Försäljningsintäkterna inkl. moms för annat än öl, såsom starka 

drycker, viner, cider och long drinks samt cocktails framställda av. 

Ölförsäljning 

Försäljningsintäkter i hela euro inkl. moms för öl över 2,8 %. 

Serveringsställets detaljförsäljning av alkoholdryck 

Förutsätter separat tillstånd för detaljhandel med högst 5,5-

procentiga alkoholdrycker som serveras inomhus på 
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serveringsstället. Försäljningen ska specificeras enligt öl och annat 

än öl i hela liter och euro inklusive moms. 

Av detaljhandelstillståndshavare för servering inhandlad 

alkoholdryck 

Från detaljhandeln kan högst 5,5-procentiga alkoholdrycker 

inhandlas. Försäljningen ska specificeras enligt öl och annat än öl i 

hela liter och euro inklusive moms. 

4. Serveringsställets personal 

I antalet personal uppges alla som står i anställningsförhållande till 

restaurangen och hyrd arbetskraft samt dessutom ägare och 

familjemedlemmar som arbetar i restaurangen men som inte står i 

anställningsförhållande. Hotellpersonal uppges inte. 

Heltidsanställda 

Det totala antalet heltidsanställda (91–111 timmar / tre veckor) 

som står i anställningsförhållande tills vidare eller för viss tid, i 

medeltal under rapporteringsperiodens sista månad. 

Deltidsanställda 

Det totala antalet deltidsanställda (högst 90 timmar / 3 veckor) 

som står i anställningsförhållande tills vidare eller för viss tid, i 

medeltal under rapporteringsperiodens sista månad. 

Hyrd arbetskraf 

Antalet arbetstimmar som verksamhetsstället har köpt av 

bemanningsföretag under rapporteringsperiodens sista månad. 

Företagare, delägare eller familjemedlemmar 

Antalet företagare, delägare och deras familjemedlemmar som inte 

står i anställningsförhållande och som arbetar i restaurangen, i 

medeltal under rapporteringsperiodens sista månad. 

Övrigt 

Egen import av alkoholdrycker 

Om restaurangen har idkat egen import av alkoholdrycker under 

rapporteringsperioden ska till Valvira dessutom sändas en separat 



avi0510o1 sv  3 / 3 

anmälan om de importerade produkterna och mängderna av dem. 

Innan import inleds ska en anmälan om detta göras till Valvira. 

Inlämning 

Uppgifterna på blanketten kan ifyllas antingen elektroniskt på 

adressen www.valvira.fi (inloggning sker med tillståndsnumret och 

tillståndshavarens FO-nummer) eller sändas i pappersformat vid 

utgången av rapporteringsperioden halvårsvis senast 31.1 och 

31.7 till den enhet vid regionförvaltningsverket inom vars område 

affärsstället ligger (blanketten finns på adressen www.avi.fi). 

Försummelse att lämna in rapporten inom utsatt tid kan leda till 

att alkoholleveranserna avbryts, eftersom tillståndsregistret 

uppdateras bl.a. på basis av dessa rapporter. 

https://www.valvira.fi/
https://www.avi.fi/

