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Beställning och import av alkoholdrycker
Enligt alkohollagen har en privatperson rätt att importera alkoholdrycker
för eget bruk utan importtillstånd. Denna anvisning är given 17.3.2010 och
uppdaterad 16.2.2015. Uppdateringen är till sin natur teknisk, innehållet i
anvisningen har inte ändrats. Tillstånd- och tillsynverket för social- och
hälsovården övervakar import av alkoholdrycker inom ramen för alkohollagstiftningen.
Dryckerna kan importeras som resandeinförsel eller t.ex. genom att beställa dem via Internet. Väsentligt är att äganderätten till de inköpta alkoholdryckerna övergår till köparen i utlandet. Detta innebär att dryckerna
skall betalas till den utländska försäljaren innan de transporteras till Finland.
Den som köper alkoholdrycker genom att beställa dem från utlandet skall
själv ordna transporten av alkoholdryckerna till Finland. Försäljaren kan på
uppdrag av köparen hjälpa köparen att skaffa behövlig transporttjänst. I
transporthandlingarna skall ändå alltid den person som beställt alkoholdryckerna antecknas som avsändare och mottagare. Dryckerna skall levereras till den adress som beställaren har angett och inte till exempel till
säljarens lager i Finland. Om säljaren själv eller någon annan för säljarens
räkning transporterar dryckerna till Finland är det fråga om olaglig försäljning av alkoholdrycker i Finland.
Ett företags verksamhet strider enligt Valviras uppfattning mot alkohollagen då företaget på säljarens uppdrag hämtar alkoholdrycker till Finland
och förmedlar dem till köpare i Finland. I så fall fungerar inte den person
som har köpt dryckerna som importör av alkoholdryckerna utan alkoholdryckerna förmedlas av företaget som sålt dem. Import av alkoholdrycker
som sker på sådant sätt innebär kommersiell verksamhet som förutsätter
tillstånd. Då är det i praktiken fråga om att det säljande företaget idkar detaljhandel med alkoholdrycker i Finland, vilket är förbjudet enligt alkohollagen. Detaljhandel med alkoholdrycker får i Finland bedrivas endast av
alkoholbolaget samt med tillståndsmyndighetens tillstånd i begränsad utsträckning av tillverkare av gårdsvin och sahti eller av livsmedelsaffär. För
sådan försäljning som sker över Internet kan ett bolag som säljer alkoholdrycker eller importör inte få tillstånd.
Sammanfattning:
 Köparen skall beställa alkoholdryckerna direkt av en försäljare av
alkoholdrycker som befinner sig i utlandet utan att använda mellanhand i Finland.
 Köparen skall betala dryckerna direkt till säljaren innan de transporteras till Finland. Betalning får inte ske till säljarens representant i Finland.
 Säljaren skall överlåta alkoholdryckerna till köparen eller till en representant som köparen meddelat, till exempel till ett transportföretag, utanför Finlands gränser.
 Transportföretaget skall vara ett av säljaren oberoende självständigt företag.
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Mellan köparen och transportbolaget skall finnas ett skilt avtalsförhållande och köparen skall betala skilt för transporten till transportföretaget.
Dryckerna skall transporteras direkt till kunden i Finland, inte till
exempel till säljarens mellanlager.

Privatpersoner kan accisfritt föra in alkoholdrycker till Finland bara när de
anländer från en utlandsresa. För alkoholdrycker som förs in på något annat sätt skall betalas alkoholdrycks- och dryckesförpackningsaccis. Mera
information om betalning av acciser ges av Tullmyndigheten.
Information
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