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Innehavere av serverings- eller detaljhandelstillstånd av alkoholdrycker

Anmälan om importverksamhet för servering eller detaljhandel
Innehavaren av ett serverings- eller detaljhandelstillstånd får för sin egen
serverings- eller detaljhandelsverksamhet importera de alkoholdrycker
som han har rätt att servera eller sälja. Innan importen inleds skall tillståndsinnehavaren göra en anmälan till Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och häslovården (Valvira) om att han kommer att vara verksam
som importör.
Anmälan görs skriftligt till Valvira på blanketten Anmälan om importverksamhet. Importverksamhet kan inte börjas innan Valvira har bekräftat mottagandet av anmälan om importverksamhet. Bekräftelsebrevet måste visas Tullen i samband med importen.
Handläggningstiden varierar från fall till fall, men målet är att behandla
anmälningarna inom 14 dagar från det att anmälan inkom.
Avgifter 2016-2017
För handläggningen av anmälan uppbärs en behandlingsavgift om 500 €
enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning (1749/2015).
Importörens skyldigheter
Importören av alkoholdrycker svarar för kvaliteten på och sammansättningen av alkoholdrycker som de har överlåtit till konsumtion samt för att
produkten, dess etikettering och övriga presentation stämmer överens
med alkohol- och livsmedelslagstiftningen.
Valvira upprätthåller som en del av alkoholdryckstillsynen ett produktregister över alla alkoholdrycker som säljs i Finland. Produktregistret innehåller
bland annat basuppgifter om dryckerna på marknaden samt om de näringsidkare som ansvarar för dem. Importören skall anmäla alla importerade produkter till Valviras produktregister innan serveringen/detaljförsäljningen inleds.
Drycker som importeras från tredjeländer (länder utanför EU-området)
skall ha ett primärkontrollintyg över produktens sammansättning och kvalitet. Intyget skall ha utfärdats av ett godkänt laboratorium. I fråga om
drycker där storleken på det importerade partiet är mindre än 100 liter
krävs dock inget analysintyg.
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Rapportering av importerade alkoholdrycker
Alla importerade partier skall anmälas till Valvira månadsvis senast den 18
i den månad som följer på importen. Anmälan görs på blanketten Importrapport. Närmare anvisningar om registrering och rapportering av produkterna finns i anna anvisninger.
Tullen och punktskatter
Vid import av alkoholdrycker måste man betala punktskatt. Importen av
alkoholdrycker anses vara illegal om man inte har betalat punktskatt för
dryckerna i Finland. Att sådana drycker förs ut på marknaden eller att man
underlåter att göra en rapportanmälan kan leda till att serverings- eller detaljhandelstillståndet återkallas. Närmare anvisningar om betalningen av
skatterna fås av Tullen. I samband med importen skall serverings- eller
detaljhandelstillståndet samt Valviras bekräftelse av att importanmälan har
tagits emot företes för Tullen.
Närmare upplysningar
alkoholi@valvira.fi eller 0295 209 512 eller 0295 209 517
Anvisningar och blanketter som gäller alkoholnäring finns också på Valviras internetsidor, www.valvira.fi.
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