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Säljare av cigaretter och rulltobak ska från och med 20.5.2019 ha de identifieringskoder som
förutsätts av spårbarhetssystemet
Regleringen som gäller spårbarhetssystemet enligt tobakslagen träder i kraft
stegvis från 20.5.2019. I det första skedet gäller bestämmelserna cigaretter och
rulltobak. I det andra skedet, från och med 20.5.2024, kommer
bestämmelserna att även gälla samtliga andra tobaksprodukter.
Spårbarhetssystemet möjliggör en registrering av transporten av produkterna
genom hela leveranskedjan från tillverkning till det första detaljhandelsstället.
Bestämmelserna om spårbarhetssystemet finns i EU:s tobaksdirektiv
(2014/40/EU) och syftet är att motverka olaglig handel med tobaksprodukter.
De viktigaste bestämmelserna som gäller spårbarheten av tobaksprodukter har
samlats i 6 kap. i tobakslagen (549/2016).
I praktiken förutsätter verkställigheten av spårbarhetssystemet att alla som
deltar i leveranskedjan för tobaksprodukter, från tillverkaren till det första
detaljhandelsstället, ansöker om identifieringskoder som möjliggör en
identifiering av företag och verksamhetsställen. Med hjälp av koderna kan
man effektivt identifiera samtliga köpare och följa upp den faktiska
transportrutten av tobaksprodukterna från tillverkningsanläggningen till det
första detaljhandelsstället. I det första skedet från och med 20.5.2019 ska
identifieringskoder innehas av dem som deltar i leveranskedjan för cigaretter
och rulltobaksprodukter.
Mer information om saken finns på Valviras webbplats under rubriken
Bekämpning av olaglig handel samt Vanliga frågor och svar (uppdateras i april).
Ansökan om identifieringskoder
Identifieringskoder ska ansökas både för verksamhetsidkare (identifieringskod
för ekonomisk aktör) och för verksamhetsställe (identifieringskod för
verksamhetsenhet). Identifieringskoder ska ansökas hos en ID-utfärdare som
utnämnts av social- och hälsovårdsministeriet (SHM). SHM har utnämnt det
slovakiska företaget Allexis s.r.o. till utfärdare av id-märkningar i Finland.
SHM:s pressmeddelanden om saken finns under länkarna (på finska, svenska
och engelska).
Ansökan om identifieringskoder kan inledas i maj 2019. Valvira ger under våren
2019 mer information på sin webbplats om förfarandet för ansökan om
identifieringskoder. Ansökan och mottagande av identifieringskoder är
avgiftsfritt.
När en verksamhetsidkare har mottagit sina identifieringskoder av IDutfärdaren ska koderna meddelas till den kommunala tillsynsmyndigheten för
tobakslagen som för in dem i registret över försäljningstillstånd.
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En partihandlare kan efter 19.7.2019 inte sälja cigaretter eller rulltobak till en innehavare av
detaljhandelstillstånd som inte har de identifieringskoder som förutsätts av spårbarhetssystemet.
Partihandeln är skyldig att föra bok över transporten av de tobaksprodukter
som omfattas av spårbarhetssystemet. Därför kan partihandeln inte sälja
cigaretter eller rulltobak till en innehavare av detaljhandelstillstånd som inte har
de identifieringskoder som förutsätts av spårbarhetssystemet.
För partihandlare har det dock i tobakslagen föreskrivits en övergångsperiod.
På basis av den kan partihandlaren sälja cigaretter och rulltobak till en
innehavare av detaljhandelstillstånd fram till den 20 juli 2019, även om
detaljhandlaren inte ännu har identifieringskoder enligt spårbarhetssystemet.
Sammanfattning
1. De som ingår i leveranskedjan för cigaretter och rulltobak (inkl.
detaljhandlare) ska från och med 20.5.2019 ha identifieringskoder enligt
spårbarhetssystemet
2. Ansökan om identifieringskoder inleds i maj 2019 (närmare information
kommer att ges på Valviras webbplats inom de närmaste veckorna)
3. Partihandeln kan efter 19.7.2019 inte längre sälja cigaretter och rulltobak till
detaljhandlare som inte har identifieringskoder för ekonomisk aktör och
identifieringskoder för verksamhetsenhet.
Mer information: Jurist Anne Ritari tfn 0295 209 413 samt jurist Isabella Lencioni tfn 0295 209 358

