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ANMÄLAN OM TILLVERKNING AV ALKOHOLDRYCKER
I verksamhetsstället av alkoholdrycker skall man utföra inläggningsbokföring som gäller
separat för varje produkt. Om produktens inläggning (flaska, burk, tunna eller liknande)
görs en tillverkningsanmälan (inläggningsanmälan) till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Anmälan gäller också bulkprodukter (t.ex. stortanksöl) som
är avsedda att försäljas.
INLÄGGNINGSANMÄLAN
Anmälan görs tre gånger om året, separat för varje verksamhetsställe och varje produkt. Anmälan skall göras senast den 18 dagen i följande månad efter perioden som
anmälningen gäller.
Anmälningsperioder: 01 januari-april, 02 maj-augusti, 03 september-december
Tillverknings- och lagerbokföring
Av bokföringen som utförs på tillverkningsstället skall förekomma mängden av ingredienser
som har använts till tillverkning av alkoholdrycker, mängden av färdig alkoholdryck tillverkade
av dem (antalet lagerbehållare), transporter från en lagerbehållare till en annan, transportförlust samt mängden av drycken som har tagits för inläggning och av drycken som har inlagts.
Enligt denna anvisning skall man anmäla till Valvira mängden av inlagd produkt.
På lagerstället skall man utföra lagerbokföring om de tillverkade dryckerna, separat för varje
produkt. Bokföringen skall uppdateras alltjämt. Bokföringen skall kunna jämföras med produktmängder som finns i lagret.
Tillverkarens andra anmälningar
Se Rapporteringsanvisning för partihandel av alkoholdrycker
• Produktanmälan och produktanalys
• Primärkontrollintyg
• Leveransanmälan
• Lageranmälan som gäller druvviner

Närmare upplysningar om rapporteringen av tillverkning, import och försäljning lämnas av
Valvira, tfn 09-7729 2433 eller 09 – 7729 2462. Anvisningar och blanketter som gäller alkohol och dess tillståndsförvaltning finns på Valviras webbsidor www.valvira.fi

Bilagor

Bilaga 1 Anmälan om tillverkning av alkoholdrycker/Inläggninsanmälan -blankett
Bilaga 2 Modell av inläggningsanmälan (i registerform)
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Bilaga 1
Modell av tillverkningsrapport
(blanketten är vägledande, under tiden kan blanketten uppdateras)

ANMÄLAN OM TILLVERKNING AV ALKOHOLDRYCKER
Inläggningsanmälan
Tillverkarens namn

Verksamhetsställets nummer

Period (01, 02, eller 03)

Produktens nummer

Inlagd, liter

Utarbetat av

Telefon

År

Fax
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Bilaga 2

MODELL AV INLÄGGNINSANMÄLAN (i registerform)
Register/registreringsuppgift
Längden av registreringsuppgift är fast, 39 tecken.
Registret nämns som följer:
TILLV0401.TXT(TILLV0401.PRN), tillverkat januari-april 2004.

Uppgift

Längd

Förklaring

9

Beskrivning
9 (9)

Verksamhetsställets
nummer
Period

6

ååmm

t.ex. 200401, 200402 eller
200403
EAN-kod används om det finns.
Annars används numret som
Valvira har tilldelat.

Produktnummer

14

Inlagd mängd, liter
10
9(10)
39 Längden av registreringsuppgift

Tillverkningsanmälan som sekventiell/ ascii-fil
00123400120040100101
0000001200
001234001200401064123456789120000000800
001234002200401064123456123450000000290
00123400220040100023
0000000895
Period 200401 omfattar perioden januari-april
Period 200402 omfattar perioden maj-augusti
Period 200403 omfattar den totala mängden av inlagd produkt under perioden septemberdecember, inte månadsvis anmält

