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TUPAKKATUOTTEIDEN JA NIKOTIININESTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTILUPAHAKEMUS/TUKKUMYYNTIILMOITUS. ILMOITUS NIKOTIININESTEIDEN VÄHITTÄISMYYNNISTÄ. ILMOITUS HAKEMUKSEN/ILMOITUKSEN
TIETOJEN MUUTOKSESTA TAI MYYNNIN LOPETTAMISESTA.
Hakemuksen/ilmoituksen asia
1. Uusi vähittäismyyntilupa

2. Tukkumyynti-ilmoitus

Toistaiseksi voimassa oleva

3. Ilmoitus nikotiininesteiden vähittäismyynnistä

Tukkumyynti-ilmoitus

Määräaikainen (enintään 1 vuosi), ajalle:

4. Lupahakemuksen/ilmoituksen tietojen muutos

Ilmoitus nikotiininesteiden vähittäismyynnistä

5. Myynnin lopettaminen

Lupahakemuksen/ilmoituksen tietojen muutos

Myynnin lopettaminen

Lupa-/ilmoitusnumero:

Toiminnan arvioitu aloittamisajankohta, muutoksen toteuttamisajankohta, myynnin lopettamisajankohta
Toiminnan määräaikaisuuden syy

Määräajan kestävä tapahtuma, mikä?

Lupahakemuksen/ilmoituksen tietojen muutoksen aihe
Hakijan/ilmoittajan yhteystiedot
Yhteyshenkilön yhteystiedot

1. Tiedot
hakijasta/
ilmoittajasta

Osoite
Postitoimipaikka

6. Lisätiedot
hakijasta /
ilmoittajasta

Puhelin

Sähköpostiosoite

Faksi

Puhelin
Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Puhelin

Myyntipaikan entinen nimi, jos kyseessä on ilmoitus nimenmuutoksesta

Faksi

Sijaintikunta
Postitoimipaikka

Liikkeen tyyppi

Elintarvikemyymälä

Liikenneväline

Sähköpostiosoite/ www-osoite

Kioski

Huoltoasema

Erikoisliike1

Muu, mikä

Tavaratalo

Hakijalle/ilmoittajalle
Yhteyshenkilölle
Hakijan/ilmoittajan kieli
Suomi

Hakijan/
ilmoittajan ikä

Ruotsi

Onko hakija/ilmoittaja täysi-ikäinen?

Postitusosoitteena on

Kyllä

Ei

Myyntipaikan osoite

Hakijan/ilmoittajan osoite

Laskutusosoite

Myyntipaikan osoite

Hakijan/ilmoittajan osoite

Laskutusosoite

Laskutusosoitteena on

Maksajan nimi (jos muu kuin hakija/ilmoittaja tai yhteyshenkilö)

Laskutusosoite (jos muu kuin vähittäismyyntipaikan tai hakijan/ilmoittajan osoite)

1

Faksi

Myyntipaikan nimi (markkinointinimi)

Postinumero

5. Päätös
postitetaan

Kotikunta

Osoite

Osoite

4. Liikkeen tyyppi

Y-tunnus

Nimi

Postinumero

3. Myyntipaikan
tiedot

Liikkeen tyyppi
Myynnissä olevat tuotteet
Myyntipisteiden sijainti ja lukumäärä (myynnin valvontajärjestelyt)

Hakijan/ilmoittajan nimi tai yhteisön toiminimi

Postinumero

2. Yhteyshenkilö
tai asiamies
(valtakirjalla)

Myyntipaikan nimenmuutos
Lisätiedot hakijasta/ilmoittajasta

Erikoisliikkeellä tarkoitetaan pääosin tupakkalaissa tarkoitettuja tuotteita myyvää myyntipaikkaa

Ravintola/kahvila

Postinumero

Postitoimipaikka

Verkkolaskuosoite

7. Myynnissä
olevat tuotteet

Tupakkatuotteet

Verkkolaskuoperaattori

Nikotiininesteet

8. Myyntiliikkeiden
myyntipisteiden
sijainti ja
lukumäärä

Myyntipisteet

9. Selvitys
tupakkalain
alaisten tuotteiden
ja välineiden
sijoittelusta
myyntipisteessä

Olen lukenut lomakkeen täyttöohjeesta ohjeistuksen tupakkalain alaisten tuotteiden ja välineiden esilläpito- ja markkinointikieltoon liittyen.
Vakuutan, että tupakkalain alaiset tuotteet, niiden tavaramerkit ja tuotenimet eivät ole myyntipaikassa esillä esilläpito- ja markkinointikiellon
vastaisesti. (TupL 68 § ja 71 §)

10. Liitteet

Kassa

Info- tai palvelupiste

Liikkuva myyntipiste

Muu, mikä
(Pohjapiirros pakollinen liite)

Myyntipisteiden lukumäärä yhteensä
kpl

Omavalvontasuunnitelma (pakollinen liite)

Myyntipaikan pohjapiirros, josta ilmenee tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sijainnit
Muut liitteet

Liitteiden lukumäärä yhteensä

11. Lisätiedot

12. Hakijan/
ilmoittajan tai
asiamiehen
allekirjoitus

kpl

Paikka ja päiväys
Allekirjoitus

Nimenselvennys

Hakemus/ilmoitus toimitetaan tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntipaikan sijaintikunnalle siihen yksikköön, joka
käsittelee tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupaan tai tukkumyyntilupaan liittyviä asioita. Jos kyseessä on
liikkuvassa liikennevälineessä tapahtuva vähittäismyynti, lupaa haetaan elinkeinonharjoittajan kotikunnalta. Sen sijaan myyntiin
ajoneuvosta, joilla kierretään tapahtumasta toiseen ja joista myydään tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä ajoneuvon ollessa
pysäköitynä, lupaa haetaan/ilmoitus tehdään kunkin myyntipaikan sijaintikunnalta.
Kunta perii lupahakemuksen, nikotiininesteiden myyntiä koskevan ilmoituksen ja tukkumyynti-ilmoituksen käsittelystä hyväksymänsä
taksan mukaisen maksun.
Lupa- ja ilmoitusasioiden käsittelyä, valvontaa ja tilastointia varten pidetään tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynnin
luparekisteriä elinkeinonharjoittajista, joille on myönnetty tupakkalaissa (549/2016) tarkoitettu lupa tai jotka ovat hakeneet tällaista
lupaa ja jotka ovat tehneet nikotiininesteiden vähittäismyyntiä tai tukkumyyntiä koskevan ilmoituksen. Lisätietoja rekisteristä on
saatavissa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira).

