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TUPAKKALAIN MUKAINEN MYYNTILUPAMAKSU JA MYYNTILUVAN VUOSITTAINEN
VALVONTAMAKSU
Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.4.2009 § 50

1§
Soveltamisala
1.1

Tupakkalain (Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 13.8.1976/693)
ja sen muutoksen 19.12.2008/984 mukaisesta kunnan viranomaisen myöntämästä myyntiluvasta ja sen valvonnasta peritään maksu tämän taksan mukaisesti.

2§
Maksujen määräytymisperusteet
2.1

Maksut perustuvat asian käsittelystä ja valvonnasta viranomaiselle keskimäärin aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrään.

2.2

Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvat toimintamenot,
korot ja poistot sekä osuus hallintokustannuksista.

3§
Luvan käsittelymaksu ja vuotuinen valvontamaksu
3.1

Maksun määräämisen yleisinä perusteina ovat lupakäsittelyn ja valvonnan
laajuus sekä hakemuksessa tarkoitettujen myyntipaikkojen ja myyntipisteiden
määrä.

3.2

Tupakan vähittäismyyntiluvan myöntämisestä ja vuotuisesta valvonnasta
perittävät maksut
Myyntipisteiden
lukumäärä

Myyntilupamaksu/€
120

Vuosittainen
valvontamaksu/€
60

Määräaikaisen
luvan valvontamaksu/€
60

1 - 5 myyntipistettä
> 5 myyntipistettä

160

80

80
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Myyntilupamaksu on samansuuruinen määräaikaisille ja toistaiseksi voimassa
oleville luville.
Myyntilupamaksu peritään vain hyväksytyistä luvista.
Myyntilupamaksu on myyntipaikkakohtainen.
4§
Valvontamaksun määrääminen poikkeustapauksessa
4.1

Mikäli asian vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi,
voidaan valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta valvontamaksu
määrätä enintään 30 prosenttia 3 §:n maksua pienemmäksi.

4.2

Mikäli asian vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä suurempi,
voidaan valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta valvontamaksu
määrätä enintään 30 prosenttia 3 §:n maksua suuremmaksi.

4.3

Valvontamaksun muutoksesta poikkeustapauksessa päättää valvontaa
suorittava viranhaltija.

5§
Hakemuksen peruuttaminen tai raukeaminen
5.1

Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa taikka asian käsittely kunnan
viranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään 3 §:n mukaisesta maksusta 50 prosenttia.

6§
Hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen
6.1

Hakemuksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan
mukainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että
asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan maksu määrätä
50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.

6.2

Tupakan myyntilupahakemuksen hylkäämisestä ei peritä maksua.

6.3

Jos hakemus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä.

7§
Palautetun hakemuksen käsittelymaksu
7.1

Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen
käsiteltäväksi, vähennetään tämän taksan mukaisesta maksusta, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta valvontaviranomaisen päätöksestä on
peritty.

7.2

Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen johdosta,
että hakija ei ole ollut hakemansa päätöksen tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan.
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8§
Maksun suorittaminen ja periminen
8.1

Valvontasuunnitelman mukainen maksu laskutetaan tehdystä tarkastuksesta.

8.2

Tupakan myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu laskutetaan kalenterivuosittain, alkaen luvan myöntämispäivää seuraavalta vuodelta, kaikilta kesäkuun 01. päivänä ko. kalenterivuotena voimassaolevilta luvilta.

8.3

Tupakan myyntiluvan vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan
luvan rauetessa.

8.4

Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä.

8.5

Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole
maksettu, voidaan se periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä
siinä järjestyksessä kuin laissa verojen ja maksujen täytäntöönpanosta
(706/2007) ja tupakkalain (693/1976) 25 b §:ssä säädetään.

9§
Voimaantulo
9.1

Maksut määräytyvät päätöspäivämääränä voimassa olevan taksan perusteella. Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvasta peritään taksan mukainen
maksu, vaikka myyntilupahakemus on tullut vireille ennen 1.4.2009.

9.2

Tupakan myyntilupavalvonnan vuosimaksun suuruus määräytyy maksun
tarkastushetkellä voimassa olevan taksan perusteella.

9.3

Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä huhtikuuta 2009.

