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Alkoholijuomien tilaaminen ja maahantuonti
Alkoholilain mukaan yksityishenkilö saa tuoda alkoholijuomia omaan käyttöönsä ilman maahantuontilupaa. Tämä ohje on annettu 17.3.2010 ja päivitetty 16.2.2015. Päivitys on luonteeltaan tekninen, ohjeen sisältöä ei ole
muutettu. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) valvoo
alkoholijuomien maahantuontia alkoholilainsäädännön puitteissa.
Alkoholijuomat voi tuoda mukanaan matkustajatuontina tai hankkia tilaamalla esimerkiksi internetin välityksellä. Oleellista on, että ostettujen alkoholijuomien omistusoikeus siirtyy ostajalle ulkomailla. Tämä tarkoittaa, että
juomat on maksettava ulkomaalaiselle myyjälle ennen kuin ne tuodaan
Suomeen.
Ulkomailta tilaamalla alkoholijuomia ostavan on itse järjestettävä alkoholijuomien kuljetus Suomeen. Myyjä voi ostajan toimeksiannosta avustaa
tarvittavan kuljetuspalvelun hankkimisessa. Kuljetusasiakirjoihin on kuitenkin aina merkittävä lähettäjäksi ja vastaanottajaksi alkoholijuomat tilannut henkilö. Juomat on toimitettava tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen, eikä esimerkiksi myyjän varastoon Suomeen. Jos myyjä itse tai myyjän puolesta joku muu kuljettaa tilatut alkoholijuomat Suomeen, voidaan katsoa,
että kyseessä on alkoholilaissa kielletty alkoholijuomien myyminen Suomessa.
Valviran mukaan yrityksen toiminta on alkoholilain vastaista silloin, kun yritys tuo alkoholin myyjän toimeksiannosta ulkomailta Suomeen ja välittää
ne ostajille Suomessa. Tällöin omaan käyttöön alkoholijuomia ostanut
henkilö ei itse toimi alkoholijuomien maahantuojana, vaan alkoholijuomat
välittää myyjäyritys. Näin tapahtuva alkoholijuomien maahantuonti on lupaa edellyttävää kaupallista toimintaa. Tosiasiallisesti tuolloin on kysymys
myyjäyrityksen Suomessa harjoittamasta alkoholijuomien vähittäismyynnistä, mikä on alkoholilaissa kielletty. Alkoholijuomien vähittäismyyntiä eli
myyntiä muille kuin myyntiluvanhaltijoille saa Suomessa harjoittaa vain alkoholiyhtiö, sekä lupaviranomaisen luvalla rajoitetusti tilaviinin ja sahdin
valmistaja sekä elintarvikeliike. Tällaiseen myyntiin internetin kautta alkoholijuomia myyvä yritys tai maahantuoja ei voi saada lupaa.
Yhteenveto:
• Ostajan on tilattava alkoholijuomat suoraan ulkomailla sijaitsevalta alkoholijuomien myyjältä käyttämättä välikättä Suomessa.
• Ostajan on maksettava alkoholijuomat suoraan myyjälle ennen niiden
kuljettamista Suomeen.
• Maksua ei saa suorittaa myyjän edustajalle Suomeen.
• Myyjän on luovutettava alkoholijuomat ostajalle tai hänen ilmoittamalleen edustajalle esimerkiksi kuljetusliikkeelle Suomen rajojen ulkopuolella.
• Kuljetusliikkeen on oltava myyjästä riippumaton, itsenäinen yritys.
• Ostajan ja kuljetusliikkeen välillä on oltava erillinen sopimussuhde, ja
ostajan on maksettava kuljetusliikkeelle kuljetuksesta erikseen.
• Juomat on kuljetettava suoraan Suomeen asiakkaalle, ei esimerkiksi
myyjän välivarastoon.
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Yksityishenkilö voi tuoda Suomeen alkoholijuomia verovapaasti ainoastaan matkustajatuontina ulkomailta saapuessaan, muulla tavoin tuoduista
alkoholijuomista on maksettava valmistevero ja juomapakkausvero. Lisätietoja valmisteverojen maksamisesta saa Tullista.
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