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1. Inledning
Denna anvisning är avsedd för alla dem som bedriver partihandel med tillståndspliktiga alkoholprodukter (alkoholdrycker och sprit). I anvisningen
beskrivs hur månatlig leveransanmälan lämnas till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).
Enligt 62 § i alkohollagen (1102/2017) har Valvira och regionförvaltningsverket rätt att få de meddelanden, upplysningar och dokument som behövs för tillsynen. För behandling av tillståndsärenden för Valvira och regionförvaltningsverken ett alkoholnäringsregister över näringsidkare som
har beviljats det tillstånd som avses i lagen eller som har ansökt om detta
tillstånd. Ansvarig registerförare är Valvira.
Rapporteringsskyldigheten gäller alla partihandlare som saluför alkoholdrycker och sprit. Som alkoholdryck betraktas alla drycker som innehåller
över 2,8 volymprocent men högst 80 volymprocent etylalkohol. Rapporteringsskyldigheten gäller även en innehavare av partihandelstillstånd som
ännu inte har inlett sin tillståndspliktiga verksamhet eller inte har levererat
någonting alls under rapporteringsmånaden.
Rapporteringsuppgifterna används i Valviras och regionförvaltningsverkens övervakning av partihandlarna samt serverings- och detaljförsäljarna.
Institutet för hälsa och välfärd (IHV) sammanställer utifrån den information
som insamlats av Valvira nationell alkoholstatistik som används i forskning
och internationell jämförelse. Information från alkoholnäringen tas också
tillvara i Europeiska unionens statistik och den globala statistiken.
Närmare upplysningar

alkoholiraportointi@valvira.fi
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2. Försäljning av alkoholdrycker
Partihandlare får saluföra tillståndspliktiga alkoholprodukter så fort som
partihandelstillstånd beviljats. Tillståndspliktiga alkoholprodukter får emellertid säljas endast till andra tillståndsinnehavare, exempelvis innehavare
av serverings-, detaljhandels-, partihandels-, tillverknings- och användningstillstånd.
Partihandlare måste alltid före leveranser av alkoholdrycker försäkra
sig om att en kund som är köpare innehar ett tillstånd som är giltigt
för verksamhetsstället och har beviljats av Valvira eller regionförvaltningsverket. Vid leverans till ett användningstillstånd måste partihandlaren kontrollera att alkoholleveransen inte överskrider den inköpskvot som
fastställts av Valvira. Se punkt 3 Tillståndsregister.
Om partihandlaren håller ett skattefritt lager som godkänts av Skatteförvaltningen och Valvira, får skattefri alkohol saluföras även som
specialförsäljning för medicinskt bruk, diplomatiska beskickningar, export, tax-free-försäljning, proviantering av fartyg, tullförråd eller kyrkovin.
Även denna specialförsäljning rapporteras till Valvira.
Partihandlare ska månatligen anmäla sin alkoholförsäljning till Valvira. Försäljningen ska anmälas i antal liter och utöver mängden i liter
även det sammanlagda priset i euro utan mervärdesskatt för leveranser till
serverings- eller detaljhandelstillstånd.
Till Valvira anmäls försäljningen enligt produktnummer och tillståndsnummer eller produktnummer och identifikationskod. Uppgifterna om försäljningen meddelas med avseende på tillståndsinnehavarens tillståndsnummer för adressen i fråga, eller i fall av skattefri specialförsäljning med avseende på identifikationskoder. Om samma produkt flera gånger levereras
till en kund under samma månad, kan dessa rader via elektronisk ärendehantering meddelas separat. En förteckning över tillståndstyper finns i bilaga 2.
Partihandlaren ska i sina leveranser även beakta de produkter som returneras av kunden. Om en kund till partihandlaren har returnerat alkoholdrycker som samma månad har levererats till kunden och leveransen är +0, ska en sådan leverans inte anmälas. Om kundens returnering har inträffat efter leveransperioden, t.ex. under därpå följande månad, ska den anmälas som leverans med minustecken med avseende på tillståndsnumret
eller identifikationskoden.
Leveransanmälan ska lämnas senast den 18:e dagen den månad som
följer på försäljningsmånaden.

PB 43, 00521 Helsingfors

Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

kirjaamo@valvira.fi
Telefon 0295 209 111

valvira.fi
FO-nummer 567057-6

Användarmanual

5(25)

Dnr 450/99/2017
6.11.2017, uppdaterad 30.3.2022 v.1.5
I leveransanmälan anges inte alkoholdrycker som använts för representation eller varuprover för kunder. En kund som fått varuprover får
inte sälja produkterna vidare. Representationsanvändningen måste vara
produktinformation enligt bestämmelserna för alkoholmarknadsföring, och
den får inte ha karaktären av detaljhandel. Över representation/övrig användning ska föras bok separat och även denna bokföring ska finnas tillgänglig för alkoholinspektören vid en inspektion.
3.

Tillståndsregister
Partihandlaren ska i det tillståndsregister som upprätthålls av Valvira kontrollera de uppdaterade uppgifterna i serverings-, detaljhandels-, partihandels-, tillverknings- och användningstillstånden. Partihandlaren får leverera alkoholprodukter endast till kunder som har ett alkoholtillstånd
som visas som giltigt i tillståndsregistret. Tillståndsregistret kan kopieras och det rekommenderas att partihandlarna dagligen kopierar det i sitt
eget kundregister för att undvika felleveranser.
Till ett verksamhetsställe med ett tillstånd som beviljats en ny tillståndsinnehavare får alkoholprodukter levereras genast när tillståndet i registret
visas som giltigt. Detta bereder en ny tillståndsinnehavare en möjlighet att
beställa alkohol till en serveringslokal innan den dag den egentliga serveringen inleds.
Det bör beaktas att tillståndsinnehavarens/lokalens tillståndsnummer ändras exempelvis då ett tidsbestämt serveringstillstånd ändras och blir permanent och tills vidare giltigt eller om tillståndsinnehavaren byts. En kund
kan på samma adress inneha många olika alkoholtillstånd som t.ex. servicestationer som ofta har både servering- och detaljhandelstillstånd. Av
högsta vikt är att partihandlaren riktar leveranserna till kundens rätta
tillståndsnummer.

4.

Användarrättigheter till elektroniska tjänster
Registrering av produkter och månatlig leveransanmälan görs via elektronisk ärendehantering. Om ert företag inte har användarrättigheter för
elektronisk ärendehantering, kan rättigheterna sökas per e-post på adressen alkoholiraportointi@valvira.fi. Av meddelandet ska uppgifterna nedan
framgå:
• företagets namn och FO-nummer
• tillståndsnummer
• användarens namn och e-postadress
• uppgift om huruvida användarrättigheter önskas för det elektroniska
produktregistret eller elektronisk leveransanmälan
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Användarrättighet för tillståndsregistret söks per e-post på adressen
alkoholiraportointi@valvira.fi. Av meddelandet ska uppgifterna nedan
framgå:
• företagets namn och FO-nummer
• tillståndsnummer
• kontaktpersonens namn och e-postadress
Användarrättigheterna för tillståndsregistret är företagsspecifika. Tillståndsregistret kan även kopieras direkt från Valviras server med ftp-funktionen. För ftp-funktionen ska partihandlaren lämna följande uppgifter på
adressen alkoholiraportointi@valvira.fi:
• företagets namn och FO-nummer
• tillståndsnummer
• kontaktpersonens namn och e-postadress
• Den IP-adress från vilken uppgifter hämtas
I bilagan i anvisning för partihandel med alkoholdrycker finns datapostbeskrivningarna över filer som kan kopieras från Valvira via internet. Anvisningen finns på Valviras webbplats: https://www.valvira.fi/documents/18502/315803/Anvisning_for_partihandel_med_alkoholdrycker.pdf/c44857ba-21cc-a67e-6c37-63cb87efb938?t=1575362725599.
5. Leveransanmälan
De månatliga leveransanmälningarna lämnas till Valvira antingen via ftpservern som massanmälningar eller via Valviras elektroniska ärendehantering.
Valviras elektroniska ärendehantering är primärt avsedd för anmälan om
lägre antal leveransrader (under 1000 rader). Vid högre antal rader rekommenderas massanmälan via ftp-servern.

5.1. Massanmälan via ftp-servern
Om leveransanmälan lämnas till Valvira via ftp-servern, ska filen vara beskrivningsenlig. Filens struktur visas i bilagan i anvisning för partihandel
med alkoholdrycker. Anvisningen finns på Valviras webbplats:
https://www.valvira.fi/documents/18502/315803/Anvisning_for_partihandel_med_alkoholdrycker.pdf/c44857ba-21cc-a67e-6c3763cb87efb938?t=1575362725599.
5.2. Leveransanmälan på nätblankett för elektronisk ärendehantering
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Inloggning till elektronisk ärendehantering på adressen: https://alpo.valvira.fi/Asiointi/sv-FI/Leveransanm%C3%A4lan. Länk till tjänsten finns likaså på Valviras webbplats. Elektronisk ärendehantering fungerar bäst
med webbläsarna Mozilla Firefox eller Internet Explorer. Den elektroniska
ärendehanteringen är tidsbegränsad, dvs. du loggas ut ur tjänsten, om du
inte har använt hanteringen på 30 minuter.

Blanketten för leveransanmälan finns i avsnittet Asiointilomakkeet/E-Blanketter för ärendehantering. Leveransanmälan består av två delar: Leveransanmälan och Egna anmälningar.
5.2.1.

Ändring av användaruppgifter och språk i tjänster
Användaruppgifter (namn, e-postadress och lösenord) kan ändras i punkten Egna uppgifter. Tjänstens språk kan vid behov ändras till finska.
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5.2.2.

Nollanmälan
Nollanmälan lämnas i det fall att ingen partiförsäljning alls har ägt rum under rapporteringsperioden. Nollanmälan kan vid anmälningstidpunkten
lämnas för ett halvår i förväg (6 rapporteringsperioder). Nollanmälan lämnas så att man på ingångssidan väljer Lämna nollanmälan.

A361

Välj rätt period i menyn och klicka på Tillägg. En period som lagts till kan tas
bort med ett klick på Radera vid perioden. Till förhandsgranskning och
skicka kommer man genom att välja Nästa >.
Bekräfta nollanmälan genom att välja Skicka eller gå tillbaka för att bearbeta
uppgifterna genom att välja < Föregående. Leveransanmälan kan avbrytas
med kommandot Tillbaka till början.
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A361

Efter att en nollanmälan lämnats sänder systemet automatiskt en mottagningsbekräftelse per e-post. Du kan vid behov skriva ut anmälan genom
att klicka på utskriftssymbolen.
5.2.3.

Anmälan om leveranser
Rapporteringsperioden väljs på ingångssidan i rullgardinsmenyn. En leveransanmälan kan lämnas endast för innevarande och föregående period och den kan lämnas endast en gång. Om man vill lämna en anmälan med avseende på en tidigare period eller ändra en redan lämnad anmälan, måste man vara i kontakt med Valvira (alkoholiraportointi@valvira.fi). Då perioden har valts inleds anmälan med ett klick på Anmäl leveranser>.
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En leveransrad innehåller följande uppgifter:
Tillståndsnummer

Identifikationskod

Exportland

PB 43, 00521 Helsingfors

Köparens alkoholtillstånd, nummer. Tillståndsnumret
innehåller 8 siffror. Fältet lämnas tomt, om leveransen
gäller annan skattefri försäljning eller försäljning till
identifikationskod (se nedan).
2-siffrig identifikationskod. Lämnas tom, om produkterna sålts till tillståndsnummer.
Identifikationskoder:
• 01 medicinskt bruk
• 02 diplomatisk beskickning
• 03 export
• 04 tax free-försäljning
• 05 som proviant på fartyg
• 06 för friområde, tullförråd
Landskod med 3 bokstäver som används då leveransen utgör export till utlandet. Landskoden anger till
vilket land produkten har exporterats, t.ex. EST = export till Estland. Används endast tillsammans med
identifikationskod 3 (export), annars lämnas den tom.
Förteckning över landskoder i bilaga 1.
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Produktnummer

GTIN (f.d. EAN-kod) eller produktnummer med vilken
produkten är registrerad i Valviras produktregister.

Mängd i liter

Levererad mängd i liter. Mängd kan anges med 3 decimalers noggrannhet (t.ex. 0,375 l). Om det gäller returnering, tilläggs ett minustecken (-) framför mängden.

Försäljningspris
utan moms.

Försäljningspris i euro (utan moms). Försäljningspris
anmäls om försäljning till servering eller detaljhandel.
Förteckning över tillståndstyper för vilka försäljningspris
ska anges finns i bilaga 2. Priset kan anges med 2 decimalers noggrannhet (t.ex. 35,80 €). Om det gäller returnering, tilläggs ett minustecken (-) framför mängden.

Leveransuppgifterna ifylls parvis, tillståndsnummer-produktnummer
eller identifikationskod-produktnummer, en kombination per rad. Leveransraderna kan fogas till nätblanketten en i gången eller flera rader på
samma gång med hjälp av
Excel. Observeras bör då Excel-fil används, att
A361
varje uppgift ska anges i sin egen cell och att endast uppgifter om leveransrader överförs till nätblanketten (exempelvis inte rubriker).
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Välj Kopiera uppgifter från Excel> och flytta raderna som kopierats från tabellen till de fält som reserverats för dem. Flytta uppgifterna till blanketten
genom att välja Flytta.
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Uppgifter som matats in på raden kan du ändra genom att välja Ändra eller ta bort genom att välja Ta bort från raden.

A361

Fortsätt till skicka leveransanmälan genom att välja Nästa >.
5.2.4.

Automatiska justeringar
Nätblanketten gör en del automatiska justeringar i leveransraderna innan
de skickas till Valvira. Alla fel som framkommit i den automatiska
granskningen ska korrigeras innan leveransanmälan kan skickas.
Beträffande oregistrerade produkter, se punkt 5.2.6.
Tjänsten understreckar de leveransrader som innehåller fel samt meddelar
feltypen. Felen korrigeras per rad genom att man väljer Ändra för raden i
fråga. Feltyperna beskrivs på sidorna 14-15.
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Om identiska rader hittas i granskningen av nätblanketterna, sammanställs de automatiskt till en enda rad i utskicket. Det görs ingen separat anmälan om kombinerade rader.
5.2.5.

Fel och korrigering av fel
Felanmälningar från den automatiska granskningen visas nedan.
Fel 01 Tillståndsnummer
Tillståndsnumret som införts i nummerfältet är felaktigt och finns inte alkoholnäringsregistret. Korrigera tillståndsnumret eller kontrollera kundens tillståndsnummer i tillståndsregistret.
Fel 02 2-siffrig identifikationskod.
Identifikationskoden som införts i fältet är felaktig eller både tillståndsnumret och identifikationskoden har införts på samma rad. Identifikationskoden
ska ligga mellan 01 och 06. Tillsammans med den får inte tillståndsnummer användas. Identifikationskoderna visas på sida 10.
Fel 03 Uppgift saknas
Tillståndsnummer eller identifikationskod är en obligatorisk uppgift. Lägg
till tillståndsnummer eller identifikationskod.

PB 43, 00521 Helsingfors

Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

kirjaamo@valvira.fi
Telefon 0295 209 111

valvira.fi
FO-nummer 567057-6

Användarmanual

15(25)

Dnr 450/99/2017
6.11.2017, uppdaterad 30.3.2022 v.1.5
Fel 04 Exportland
I fältet Exportland saknas landskod eller är landskoden felaktig. Landskoden är en obligatorisk uppgift tillsammans med identifikationskoden 03
(export), men får inte användas i kombination med andra identifikationskoder. Lägg till landskoden som saknas eller kontrollera att landskoden är
korrekt. Landskoden kan heller inte vara FIN (Finland). Förteckning över
landskoder i bilaga 1.
Fel 05 Produktnummer
Prodiktnumret är felaktigt. Korrigera produktnumret, kontrollera produktnumret i produktregistret eller registrera produkten. Obs! Endast produktens tillverkare eller importör kan registrera produkten. Du kan även ändra
en rad med felaktigt produktnummer genom att senare godkänna produktfelet.
Fel 06 Mängd i liter
Mängd i liter saknas eller har införts på fel sätt i mängdfältet. Mängd i liter
är en obligatorisk uppgift och kan inte vara 0. Lägg mängd i liter till leveransen.
Fel 07 Försäljningspris
Försäljningspriset är 0 euro eller har inte införts i fältet försäljningspris.
Försäljningspris måste anges i leveranser till serverings- eller detaljhandelstillstånd. Endast avgiftsfria partier som levereras för konsumtionsförsäljning kan anmälas med nollpris. Varuprover eller representationsbruk
rapporteras inte i elektronisk ärendehantering.
Fortsätt till skicka leveransanmälan genom att välja Följande >. En leveransanmälan kan skickas först efter att alla fel med undantag för felaktiga
produktnummer har korrigerats.
5.2.6.

Oregistrerad produkt
Importörer/tillverkare av alkoholdrycker är skyldiga att i produktregistret registrera produkter som de importerat/framställt, innan produkterna säljs.
Alla produkter i leveransanmälan måste finnas i produktregistret innan leveranser av produkterna kan registreras. Därför är det ännu viktigare än
förr att registrera produkterna vid rätt tidpunkt. Registreringen av produkter
i det elektroniska produktregistret beskrivs i en separat anvisning.
En leveransrad med en produkt som inte visas i produktregistret kan
inte skickas till Valvira, utan raden blir kvar på fellistan i den elektroniska tjänsten tills produkten har registrerats. De felaktiga produktraderna ska redas ut och lämnas till Valvira så fort som möjligt.
För att kunna skicka korrekta rader till Valvira måste kunden först
godkänna den felaktiga produktnummerraden genom att korrigera
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den felaktiga produktnummerraden och därefter godkänna produktraden och uppdatera den. Därefter blir den felaktiga produktnummerraden kvar i den elektroniska ärendehanteringen och användaren kan anmäla uppgiften retroaktivt. Se behandling av felaktig produktnummerrad i
avsnitt 5.2.8.

5.2.7.

Spara och skicka
En leveransanmälan kan i regel skickas endast en gång. Ett undantag från
regeln utgörs av oregistrerade produkter som kan anmälas i efterskott i
Valviras elektroniska ärendehantering, se avsnitt 5.2.8. Produktfelen blir
kvar i det elektroniska registret i väntan på registrering av produkterna.
Felaktiga rader ska korrigeras och skickas till Valvira så fort som möjligt.
En leveransanmälan kan sparas som utkast med kommandot Spara som
icke-slutförd och återupptas vid en senare tidpunkt.
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Efter att leveransanmälan är sparas som utkast sänder systemet automatiskt meddelandet per e-post. Du kan fortsätta att uppfylla sin anmälan genom att logga in på e-tjänsten och välj den anmälning period som du har
lagrat en anmälan ofullständig.

Du kan fortsätta att uppfylla sin anmälan, antingen genom att lägga till nya
rader eller genom att kopiera de saknade raderna från Excel.
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Anmälan skickas till Valvira med kommandot Sänd. Efter att leveransanmälan skickats sänder systemet automatiskt en mottagningsbekräftelse
per e-post.

5.2.8.

Korrigering av felaktiga produktnummerrader
Felaktiga produktnummerrader syns på tjänstens första sida. Du kan korrigera de felaktiga produktnummerraderna genom att välja Felaktiga produktnummer>
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Du kan korrigera och skicka in enskilda rader till Valvira genom att trycka
på radens Redigera knapp.

Sedan kan du korrigera radens produktnummer och uppdatera informationen genom att trycka på Uppdatera. Då produktnumret har korrigerats
ändras tex-ten Produktfel till texten Ok.
Då du korrigerat de felaktiga produktnummerraderna, kan du skicka raderna till Valvira genom att trycka på Sänd.

5.2.9.

Sökning i egna leveranser
Du kan under fliken Egna leveranser gå igenom de rapporter du ha
skickat. Du kan hämta leveransuppgifter utifrån rapporteringsperiod, produktnummer, produktnamn och produktgrupp. Ett sammandrag av sökresultaten visas på sidan.
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5.3. Kolumnernas uppgifter och form
För att rapporten ska kunna skickas ska excel-filen omfatta ett visst antal
kolumner av en viss längd och form. I tabellen nedan visas namn, längd
och form för varje kolumn i en leveransanmälan. Du kan ladda ner en exempeltabell från elektroniska ärendehantering.
Datapost
Tillståndsnummer
Identifikationskod

Längd Form i leveranstabellen
8
Varchar2
2

Varchar2

Exportland

3

Varchar2

Produktnummer

14

Varchar2
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Förklaring
De två första tecknen anger tillståndstyp
Identifikationskoden ska ligga
inom 01-06 och får inte kombineras med tillståndsnummer.
Identifikationskoderna visas på
sida 10.
Landskoden är en obligatorisk
uppgift tillsammans med
identifikationskoden 03 (export),
men får inte användas i
kombination med andra
identifikationskoder. Landskoderna visas i bilaga 1.
Produktnummer för produkt
som införts i produktregistret.
Produktraden kan skickas till
Valvira först då produkten införts i produktregistret.
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Mängd

9

Nummer(99,999)

Pris

10

Nummer(99,99)
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Antal med tre decimalers noggrannhet. Antalet kan ha förtecknet plus (+) eller minus (-).
Antal med tre decimalers noggrannhet. Antalet kan ha förtecknet plus (+) eller minus (-).
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Bilaga 1: Landskoder
AFG
NLD

Afganistan - Afghanistan
Alankomaat - Nederländerna

HND
HKG

Honduras
Hong Kong

ANT
ALB

Alankomaiden Antillit - Nederländska Antillerna
Albania - Albanien

IDN
IND

Indonesia - Indonesien
Intia - Indien

DZA
AND

Algeria - Algeriet
Andorra

IRQ
IRN

Irak
Iran

ATG
ARE

Antigua ja Barbuda - Antigua och Barbuda
Arabiemiirikunnat - Förenade Arabemiraten

IRL
ISL

Irlanti- Irland
Islanti - Island

ARG
ARM

Argentiina - Argentina
Armenia - Armenien

ISR
ITA

Israel
Italia - Italien

ABW
AUS

Aruba
Australia - Australien

AUT
JAM

Itävalta - Österrike
Jamaika - Jamaica

AZE
BHS

Azerbaizan - Azerbajdjan
Bahama - Bahamas

JPN
YEM

Japani - Japan
Jemen - Yemen

BHR
BGD

Bahrain
Bangladesh

JOR
YUG

Jordania - Jordanien
Jugoslavia - Jugoslavien

BRB
BEL

Barbados
Belgia - Belgien

KHM
CAN

Kambodza - Kambodja
Kanada - Canada

BMU
BOL

Bermuda
Bolivia

KAZ
KEN

Kazakstan
Kenia - Kenya

BIH
BRA

Bosnia-Hertsegovina - Bosnien och Hercegovina
Brasilia - Brasilien

CHN
KGZ

Kiina - Kina
Kirgisia - Kirgistan

GBR
VGB

Britannia - Stor-Britannien
Brittiläiset Neitsytsaaret - Brittiska Jungfruöarna

COL
CCK

Kolumbia - Colombia
Kookossaaret - Cocosöarna

BGR
CYM

Bulgaria - Bulgarien
Caymansaaret - Caymanöarna

PRK

CHL
CRI

Chile
Costa Rica

KOR

DMA
DOM

RKS
Dominica
Dominikaaninen tasavalta - Dominikanska republiken GRC
HRV
Ecuador

Korean kansantasavalta (Pohjois-Korea)–
Demokratiska folkrepubliken Korea
(Nordkorea)
Korean tasavalta (Etelä-Korea) –
Republiken Korea (Sydkorea)
Kosovo

ECU
EGY

Egypti - Egypten

SLV
ERI

El Salvador
Eritrea

ESP
ZAF

Espanja - Spanien
Etelä-Afrikka - Sydafrika

EUS
PHL

Filippiinit - Filippinerna

CUB
CYP

Kuuba - Cuba
Kypros - Cypren

LVA
LBN

Latvia - Lettland
Libanon

LBR
EU/alkuperämaa vaihtelee – EU/ursprungsland varierarLBY

GEO
GHA

Georgia - Georgien
Ghana

GIB
GRD

Gibraltar
Grenada

GLP
GTM

Guadeloupe
Guatemala

GUY
HTI

Guyana
Haiti
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Kreikka - Grekland
Kroatia - Kroatien

Liberia
Libya - Libyen

LTU
LUX

Liettua - Litauen
Luxemburg

MAC
MDG

Macao
Madagaskar

MKD
MDV

Makedonia - Makedonien
Malediivit - Maldiverna

MYS
MLT

Malesia - Malaysia
Malta

MAR

Marokko - Marocko
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MTQ

Martinique

TKM

Turkmenistan

MUS
MEX

Mauritius
Meksiko - Mexico

UKR
HUN

Ukraina
Unkari - Ungern

GUM
MDA

Guam
Moldova - Moldavien

URY
NZL

Uruguay
Uusi-Seelanti - Nya Zeeland

MCO
MNG

Monaco
Mongolia - Mongoliet

UZB
BLR

Uzbekistan
Valko-Venäjä - Vitryssland

MNE
MOZ

Montenegro
Mosambik-Mocambique

VAT
VEN

Vatikaani - Vatikanstaten
Venezuela

NPL
NIC

Nepal
Nicaragua

RUS
VNM

Venäjä - Ryssland
Vietnam

NGA
NOR

Nigeria
Norja - Norge

EST
USA

Viro - Estland
Yhdysvallat (USA) - Förenta Staterna (USA)

OMN
PAK

Oman
Pakistan

VIR

Yhdysvaltain Neitsytsaaret - Amerikanska Jungfruöarna

PAN
PRY

Panama
Paraguay

PER
IXR
PRT

Peru
Pohjois-Irlanti - Nordirland
Portugali - Portugal

PRI
POL

Puerto Rico
Puola - Polen

FRA
REU

Ranska - Frankrike
Réunion

ROM
SWE

Romania - Rumänien
Ruotsi - Sverige

KNA
LCA

Saint Kitts ja Nevis - Saint Kitts och Nevis
Saint Lucia

VCT
DEU

Saint Vincent ja Grenadiinit - Saint Vincent och Grenadinerna
Saksa - Tyskland

SEN
SYC

Senegal
Seychellit - Seychellerna

SLE
SGP

Sierra Leone
Singapore

SVK
SVN

Slovakia - Slovakien
Slovenia - Slovenien

LKA
FIN

Sri Lanka
Suomi - Finland

CHE
TJK

Sveitsi - Schveiz
Tadzikistan - Tadjikistan

TWN
DNK

Taiwan
Tanska - Danmark

THA
TTO

Thaimaa - Thailand
Trinidad ja Tobaco - Trinidad och Tobago

TCD
CZE

Tsad - Tchad
Tsekki - Tjeckien

TUN
TUR

Tunisia - Tunisien
Turkki - Turkiet

PB 43, 00521 Helsingfors

Landskoderna finns på Statistikcentralens webbplats:
http://www.stat.fi/meta/luokitukset/valtio/0012012/index.html

Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

kirjaamo@valvira.fi
Telefon 0295 209 111

valvira.fi
FO-nummer 567057-6

Användarmanual

24(25)

Dnr 450/99/2017
6.11.2017, uppdaterad 30.3.2022 v.1.5

Bilaga 2: Tillståndstyper vid leverans till vilka euro bör anmälas
De 2 första siffrorna i tillståndsnumret anger tillståndstypen.
01

Servering A, alla alkoholdrycker

05

Tillfällig A, alla alkoholdrycker

12

Alko Ab:s detaljhandelstillstånd (endast Alko Ab själv ska meddela)

14

Detaljhandel med gårdsvin

15

Detaljhandel med hantverksöl/max. 12,0 %

16

Detaljhandel med gårdsvin, tidsbunden

17

Detaljhandel med hantverksöl, tidsbunden

18

Alkos cirkulerande butik

24

Detaljhandelstillstånd/max. 5,5 %

25

Cirkulerande butikshandel/max. 5,5%

26

Detaljhandelstillstånd /max. 5,5 %, tidsbunden

27

Cirkulerande butikshandel/max. 5,5 %, tidsbunden

28

Detaljhandel på tillverkningsställe/max. 5,5 %

29

Detaljhandel på tillverkningsställe/max. 5,5, %, tidsbunden

30

Serveringstillstånd inkl. detaljhandel

31

Serveringstillstånd utan verksamhetsställe

32

Tidsbunden servering inkl. detaljhandel

33

Tidsbunden servering utan verksamhetsställe

53

Servering på internationella flygplatser

PB 43, 00521 Helsingfors

Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

kirjaamo@valvira.fi
Telefon 0295 209 111

valvira.fi
FO-nummer 567057-6

Användarmanual

25(25)

Dnr 450/99/2017
6.11.2017, uppdaterad 30.3.2022 v.1.5
Bilaga 3: Ändringar i användarmanualen

Datum

Version

Ändringar

14.6.2017

1.0

Manualen publicerades

20.7.2017

1.1

Kompletterat stycke 5.2.6. Spara och skicka

13.9.2017

1.2

Korrigerat bilaga 2: Tagit bort tillståndstyp 12 från
tillståndstyperna för vilka försäljningspriset bör anmälas

6.11.2017

1.3

Hela manualen har uppdaterats för att motsvara
den version av den elektroniska blanketten som tagits i bruk 21.11, där kolumnen för fo-nummer tagits bort och där ändringar gjorts gällande korrigering av produktfel

5.7.2021

1.4

Förändring av alkohollag och brexit har uppdaterad
till anvisningen. Nordirland har lagts till i landskoder.

30.3.2022

1.5

På grund av ändringar i serveringstillstånden på
Åland har kapitel 2 och bilaga 2 uppdaterats.
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