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Alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvan haltijoille

Maahantuonti-ilmoituksen tekeminen anniskelua tai vähittäismyyntiä varten
Anniskelu- tai vähittäismyyntiluvan haltija saa tuoda maahan luvassaan
tarkoitettuja alkoholijuomia omaa anniskelu-/vähittäismyyntitoimintaa varten. Ennen maahantuontitoiminann aloittamista luvanhaltijan on tehtävä
ilmoitus toimimisestaan maahantuojana Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirastolle (Valvira).
Ilmoitus tehdään kirjallisesti lomakkeella Alkoholijuomien ja väkiviinan
maahantuonti ja maastavienti. Maahantuontitoiminta voidaan aloittaa
vasta, kun Valvira on vahvistanut maahantuonti-ilmoituksen vastaanottamisen.
Käsittelyaika on tapauskohtainen, mutta ilmoitukset pyritään käsittelemään
14 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta.
Maksu vuonna 2018-2019
Ilmoituksen käsittelystä peritään 500 €:n suuruinen maksu. Maksuista
määrätään tarkemmin Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa.
Maahantuojan velvollisuudet
Maahantuoja on vastuussa maahantuomistaan alkoholijuomista. Maahantuoja vastaa kulutukseen luovuttamansa alkoholijuoman laadusta ja koostumuksesta sekä siitä, että tuote ja sen pakkausmerkinnät ja muu esittely
ovat alkoholi- ja elintarvikelainsäädännön mukaisia.
Tuoteilmoitus
Maahantuojan on ilmoitettava kaikki maahantuomansa tuotteet Valviran
tuoterekisteriin ennen niiden anniskelua/vähittäismyyntiä. Osana alkoholijuomien valvontaa Valvira ylläpitää kaikista Suomessa myytävistä alkoholijuomista tuoterekisteriä. Tuoterekisteri sisältää perustiedot markkinoilla
olevista juomista sekä niistä vastuussa olevista elinkeinonharjoittajista.
Tuoteilmoitukseen liitetään hyväksytyn laboratorion antama ensivalvontatodistus tuotteen koostumuksesta ja laadusta. Analyysitodistus toimitetaan
kolmansista maista (EU-alueen ulkopuolelta) tuotavista juomista. Analyysitodistusta ei kuitenkaan vaadita sellaisista juomista, joiden maahantuodun erän suuruus on alle 100 litraa.
Maahantuotujen alkoholijuomien raportointi
Kaikki maahantuodut erät tulee ilmoittaa kuukausittain Valviralle viimeistään tuontia seuraavan kuukauden 18. päivään mennessä. Ilmoitus tehdään maahantuontiraportti -lomakkeella. Raportointi on ohjeistettu tarkemmin erillisessä ohjeessa.
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Valmistevero
Alkoholijuomasta on maahantuotaessa maksettava valmistevero. Alkoholijuoman maahantuontia pidetään laittomana, jos siitä ei ole suoritettu Suomessa valmisteveroa. Tällaisen juoman markkinoille saattaminen tai maahantuonti-ilmoituksen tekemisen laiminlyönti saattaa johtaa anniskelu- tai
vähittäismyyntiluvan peruuttamiseen. Tarkempia ohjeita valmisteverotuksesta antaa Verohallinto/Tulli. Maahantuonnin yhteydessä tulee esittää
anniskelu- tai vähittäismyyntilupa sekä Valviran lähettämä vahvistus maahantuonti-ilmoituksen vastaanottamisesta.
Lisätiedot

alkoholi@valvira.fi tai numerosta 0295 209 521 tai 0295 209 515
Lisäksi Valviran verkkosivuilla (www.valvira.fi) on alkoholielinkeinotoimintaan liittyviä ohjeita sekä lomakkeita.
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