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Ansökare av tillverknings-, parihandels- eller importtillstånd av sprit

Ansökan om tillverknings-, parihandels- eller importtillstånd av sprit
Importering, tillverkning och partiförsäljning av sprit är tillståndspliktig
verksamhet. Tillståndet beviljas av Tillstånds- och tillsynsverket för socialoch hälsovården (Valvira).
Importtillstånd av sprit
Ett importtillstånd för sprit ger företaget rätt att importera sprit i kommersiellt syfte. Importen kan göras från länder både inom och utanför EU. Importtillståndet inkluderar rätt att idka partiförsäljning och att tillverka denaturerad etanol.
Dessutom innehavare av ett användningstillstånd får importera sprit för
eget bruk. Innan verksamheten inleds skall använsdningstillståndsinnehavaren göra en anmälan om importverksamhet till Valvira.
Sprit lagras vanligtvis i ett skattefritt lager. Ansökan om skattefritt lager
skall förutom till Valvira även lämnas in till Tullen.
Tillverkningstillstånd av sprit
Tillverkning av sprit för kommersiell verksamhet enbart får utövas av en
aktör som av Valvira har beviljats tillverkningstillstånd för sprit. Som tillverkning räknas även vidareförädling och omtappning samt regenerering
av sprit som har tillverkats någon annanstans. Tillverkningstillståndet inkluderar rätt att idka partiförsäljning av de tillverkade produkterna och rätt
att tillverka denaturerad etanol.
Sprit får endast tillverkas i lokaler som Valvira har godkänt och där tillverkningen och lagringen är organiserad på ett sådant sätt att effektiv tillsyn är möjlig. Vid granskning av tillverkningsplatsen utreds lokalernas och
apparaternas lämplighet, så att tillräcklig egenkontroll och kvalitetskontroll
kan utföras. Tillverkningsplatsen är samtidigt lagringsplats för skattefri
sprit. En ansökan om skattefritt lager skall lämnas in till Valvira och Tullen.
Partihandelstillstånd av sprit
Partiförsäljning av sprit för kommersiell verksamhet enbart får utövas av
en aktör som av Valvira har beviljats import-, tillverknings- eller partihandelstillstånd för sprit. Partihandelstillståndet inkluderar rätt att tillverka denaturerad etanol.
Sprit lagras vanligtvis i ett skattefritt lager. Ansökan om skattefritt lager
skall förutom till Valvira även lämnas in till Tullen.
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Förutsättningar för tillverknings-, parihandels- eller importtillstånd av sprit
Valvira kan bevilja registrerade näringsidkare eller samfund tillstånd att
importera, tillverka eller partiförsälja sprit.
Innan tillståndet beviljas skall sökanden överlämna information om sin
ekonomiska situation samt påvisa sådana yrkesmässiga och tekniska förutsättningar som krävs inom branschen. Dessutom kan Valvira vid behov
be polisen eller en annan myndighet om ett utlåtande om sökandens tillförlitlighet och andra förutsättningar för beviljande av tillstånd.
Tillstånd beviljas inte om en konkursansökan, ackordsuppgörelse eller ansökan om skuldsanering gällande sökanden är anhängig. Tillstånd beviljas
inte heller om sökanden:
• inte uppfyller kraven i 1 § lagen angående rättighet att idka näring
(122/1919, sådana de är i lag 228/1993);
• är en sådan omyndig person som avses i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999);
• är i konkurs eller om rätten har fastställt ett ackord som gäller sökanden;
• har försatts i likvidation;
• enligt utmätning eller annan utredning är oförmögen att svara för sina
skulder; eller
• genom lagakraftvunnet beslut har dömts för en sådan olaglig gärning
som gäller utövning av hans yrke, varför han inte kan anses ha den tillförlitlighet som avses i alkohollagen.
Tillståndets giltighet
Tillståndet beviljas så att det är i kraft tills vidare och gäller så länge som
tillståndsinnehavaren anses uppfylla förutsättningarna för partihandelstillstånd.
Villkoren för beviljande av tillstånd och för att tillståndet skall förbli giltigt
definieras närmare i Social- och hälsovårdsministeriets beslut om förutsättningarna för beviljande av tillstånd att tillverka, importera och bedriva
partihandel med alkoholdrycker och sprit samt om den tillförlitlighet som
krävs av sökanden (274/1997).
Tillståndsinnehavarens skyldigheter och ansvar
Medan import-, tillverknings- eller partihandelstillstånd är i kraft ansvarar
tillståndsinnehavaren för att denne har de nödvändiga förutsättningarna
och den tillförlitlighet som krävs för verksamheten.
Innehavaren av ett tillstånd är skyldig att rapportera till Valvira i enlighet
med Valviras rapporteringsanvisningar. Dessutom tillståndsinnehavaren är
skyldig att meddela Valvira om ändringar i tillståndsinnehavarens information och verksamhet (till exempel namn, delägare, ägarandelar, avbrott i
verksamheten, adress eller lagrets placering).
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Tillståndsinnehavaren får sälja eller på annat sätt leverera eller förmedla
sprit
 för sådan specialförsäljning som avses i 17 § i alkohollagen
 på de villkor som Valvira bestämmer till den som har ett motiverat behov att använda sprit i sitt arbete eller för tillverkning av sina produkter
 för förflyttning till skattefritt lager som avses i punktskattelagen samt
 för export till länder utanför Europeiska gemenskapen samt för förflyttning till någon annan medlemsstat i gemenskapen eller till friområde eller tullager som avses i tullagstiftningen.
Specialförsäljning för ändamål som avses i 17 § 1 mom. 1–8 och 10 punkten i alkohollagen är tillåten, om Valvira har beviljat köparen användningstillstånd för sprit. I fråga om kunder med användningstillstånd skall säljaren även övervaka att tillståndets inköpskvot inte överskrids.
Valvira styr och övervakar förverkligandet av sprittillverkarnas och spritimportörernas ansvar med stöd av alkohollagen och i vissa fall livsmedelslagen. Valvira kan med stöd av alkohollagen för viss tid eller permanent
utan ersättning återkalla ett tillverknings- eller partihandelstillstånd för
sprit, om gällande stadganden, bestämmelser eller villkor inte iakttas eller
om tillståndsinnehavaren inte längre anses ha de förutsättningar eller besitta den tillförlitlighet som krävdes för tillståndet.
Ansökan om tillstånd
Ansökan om tillstånd för importering, tillverkning eller partiförsäljning av
sprit görs skriftligt på blanketten Importering, tillverkning och partiförsäljning av sprit. Åtminstone följande handlingar skall bifogas blanketten:
 aktuell delägarförteckning, aktiefördelning samt bolagets ansvariga
pernoners person- och kontaktuppgifter
 bolagsordning eller bolagsavtal, föreningens eller stiftelsens stadgar
 den senaste bestyrkta resultaträkningen och balansräkningen (gäller
inte företagen som pågår sin första verksamhetsår).
 fri utredning om verksamhet (t. ex. affärsverksamhetsplan)
 Lager/tillverkningsställe –blankett
 dokument som påvisar besittningsrätt av lagret (t. ex. hyresavtal)
 lagrets situationsplan och planritning samt utrednig av övervakning av
lagre och i fråga om tillverkningstillstånd utredning om tillverkningsapparaternas placering
 egenkontrollsplan samt utredningar om produkttillsyn och lagerbokföringssystem
 ombudets fullmakt (vid behov)
Handläggningstiden varierar från fall till fall. Den genomsnittliga handläggningstiden är cirka 3 månader. Tillverkningsutrymmena och lager inspekteras under tillståndsprocessen, och frågor i anknytning till ansökan, lagstiftningen och rapporteringen gås igenom tillsammans med den som ansöker om tillstånd.
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Avgifter 2016-2017
Prestationerna i anslutning till tillverkningstillståndet är avgiftsbelagda.
Tillstånds beslutavgift är 1500 €, och för godkännande av skattefritt lager
tas en avgift på 550 € ut.
För övervakningen av tillverkning av sprit debiteras årligen en övervakningsavgift, vars storlek utöver grundavgiften (390 €) bestäms på basis av
verksamhetens omfattning. Dessutom debiteras tillverkare och partihandlare av sprit årligen en övervakningsavgift för övervakning av partiförsäljning, vars storlek utöver grundavgiften (250 €) bestäms på basis av alkoholdryckernas leveranser. Avgifterna definieras närmare i Social- och hälsovårdsministeriets förordning (1749/2015).
Ansökan med bilagor skickas till:
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).
Alkoholnäring
PB 210 (Mannerheimvägen 103b)
00281 Helsingfors
eller per e-post alkoholi@valvira.fi
Närmare upplysningar
alkoholi@valvira.fi eller 0295 209 516
Anvisningar och blanketter som gäller alkoholnäring finns också på Valviras internetsidor, www.valvira.fi.
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