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AVGIFTSBELAGDA OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER I ALKOHOLÄRENDEN
ENLIGT ALKOHOLLAGSTIFTNINGEN
Normal
handläggningsavgift

Nedsatt
handläggningsavgift

3.000 mk
2.000 mk

2.000 mk
1.000 mk

3.000 mk
1.000 mk
1.000 mk

2.000 mk
ingen nedsättning
500 mk

3.000 mk
2.000 mk
1.000 mk

ingen nedsättning
ingen nedsättning
ingen nedsättning

8.000 mk

7.000 mk
4.500 mk

2.000 mk

1.000 mk

5.000 mk
3.000 mk

4.000 mk
1.500 mk
ingen nedsättning

2.000 mk
500 mk

1.000 mk
ingen nedsättning

500 mk

ingen nedsättning

2.000 mk
200 mk

1.000 mk
ingen nedsättning

1.Serveringsärenden
Serveringstillstånd
Tillfälligt serveringstillstånd för en tillställning,
eller om antalet kundplatser på serveringsområdet
överstiger 200
Tillstånd till förlängd tid
Annat tillstånd gällande servering
2. Detaljhandelsärenden
Godkännande av alkoholbolags butik
Utlämningstillstånd
Annat detaljhandelstillstånd
3. Tillverkningsärenden
Tillverkningstillstånd för alkoholdrycker och sprit,
eller om sökanden har tidigare beviljats partihandelstillstånd
Tillverkningstillstånd för alkoholdrycker för undervisningseller forskningsändamål
4. Partihandels- och importärenden
Partihandelstillstånd för alkoholdrycker samt importoch partihandelstillstånd för sprit
Om sökanden har tidigare beviljats tillverkningstillstånd
Godkännande av skattefritt lager
Partihandelstillstånd för denaturerad etanol och
alkoholdrycksliknande preparat
Partihandelstillstånd för andra alkoholpreparat
För alkoholdrycker avsett partihandelstillstånd som är i kraft
högst en månad
5. Användningstillstånd
Användningstillstånd för kommersiell
tillverkning av alkoholpreparat
Användningstillstånd för skattepliktig sprit
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Annat än ovan nämnt användningstillstånd

1.000 mk

ingen nedsättning

1.000 mk

ingen nedsättning

1.000 mk

ingen nedsättning

6. Andra ärenden som skall behandlas med stöd
av alkohollagen
Handläggande av ärenden som gäller godkännande
av fackpublikationer eller trycksaker vilka innehåller reklam
och annan säljfrämjande åtgärd av starka alkoholdrycker
Inledande och avslutande av detaljhandel med alkoholdrycker
samt behandling av besvär över prissättningsgrunder
inom detaljhandeln
7. Nedsatt handläggningsavgift
De i tabellen angivna nedsatta handläggningsavgifterna uppbärs då sökanden redan tidigare av
Produkttillsynscentralen har beviljats något annat tillstånd. Nedsättningen kan dock maximalt vara så stor
som den högsta tidigare uppburna avgiften.
Den i tabellen angivna nedsatta avgiften tillämpas även då sökanden på samma gång ansöker om två eller
flera tillstånd. I så fall uppbärs av sökanden den högsta avgiften till fullt belopp.
8. Avgift för ändring av tillstånd
För behandling av ett ärende som gäller ändring av ett existerande tillstånd eller godkännande eller ändring
av villkor i tillståndet uppbärs 500 mk.
9. Avslag på och återtagande av en ansökan eller besvär
För avslag på en ansökan eller besvär uppbärs samma handläggningsavgift som för ett godkännande beslut.
Om en ansökan eller besvär som har tillställts Produkttillsynscentralen återtas innan ärendet har
slutbehandlats, uppbärs i handläggningsavgift hälften av det belopp som annars skulle ha debiterats
sökanden eller besväranden.

