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Till partihandlare av alkoholdrycker
1.

Inledning
I denna anvisning har sammanställts partihandelstillståndshavares
skyldigheter, ansvar och rapportering om verksamheten till Valvira.
Anvisningen ersätter den 7.4.2009 daterade Rapporteringsanvisning för partihandel med alkoholdrycker.
Enligt alkohollagen är partihandel med alkoholdrycker (över 2,8 volym-% till 80 volym-%) tillståndspliktig verksamhet, dvs. partihandel
får idkas av aktör, som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården (Valvira) har beviljat ett partihandelstillstånd för alkoholdrycker. Innehavaren av partihandelstillståndet kan sälja importerade alkoholdrycker eller av inhemska tillverkare eller av partihandelstillståndshavare köpta alkoholdrycker i Finland till innehavare av
alkoholtillstånd (2.3.). Tillverkningstillståndet för alkoholdrycker omfattar rätten till tillverkning av alkoholdrycker på de villkor som specificerats i tillståndet samt import av och partihandel med alla alkoholdrycker.
Tillståndet för partihandel beviljas så att det gäller tills vidare, om
inte ansökaren har sökt ett tidsbestämt tillstånd eller om verksamheten till sin natur är tidsbestämd eller Valvira av motiverade orsaker anser att tillståndet ska beviljas för högst ett år för att följa upp
ansökarens eller den tillståndspliktiga verksamhetens förutsättningar eller effekter av verksamheten.
Ett tillstånd som gäller tillsvidare gäller så länge som tillståndshavaren anses uppfylla förutsättningarna för att få partihandelstillståndet
eller tills tillståndshavaren anmäler att tillståndet/verksamheten avslutas.
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2.

Tillståndshavarens skyldigheter och ansvar

2.1.

Anmälan om förändringar
Tillståndshavaren är skyldig att anmäla till Valvira om förändringar
som sker i tillståndshavarens uppgifter och verksamhet (t.ex. företagets namn, adress, kontaktperson och ändringar i det bestämmande inflytandet, såsom ändring av styrelseledamot och verkställande direktör).
Om tillståndshavaren beslutar väsentligt ändra karaktären eller omfattningen på sin verksamhet så att det tillstånd som beviljats inte
längre omfattar den förändrade verksamheten, ska tillståndshavaren ansöka hos Valvira om att tillståndet ändras innan förändringen
genomförs (t.ex. idrifttagning av ett nytt lager, utbyggnad av lagret).

2.2.

Produktansvar
Tillverkaren, importören och partihandlaren svarar för kvaliteten på
och sammansättningen av alkoholdrycker som de har överlåtit till
konsumtion samt för att produkterna, produktmärkningarna och den
övriga presentationen av produkterna stämmer överens med gällande bestämmelser och föreskrifter. Valvira övervakar att ansvaret
verkställs.
Valvira kan förbjuda att ett alkoholhaltigt ämne släpps ut på marknaden eller ålägga den som har släppt ut alkoholdrycken på marknaden att utan ersättning dra tillbaka det, om produkten eller presentationen av den strider mot gällande bestämmelser och föreskrifter eller om produktens kvalitet eller de negativa effekter och risker
som den eventuellt orsakar för hälsan inte har kontrollerats på behörigt sätt eller om ett förbud annars är motiverat för att skydda
människors hälsa. Valviras anvisningar om produkter är:
•

Förpackningspåskrifter på alkoholdrycker

•

Förpackningspåskrifter på vinförpackningar

•

Anvisning för upprättande av plan för egenkontroll
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•

Tillsyn av ekologiskt producerade alkoholdrycker i Finland

•

Anvisning för marknadsföring av alkohol

•

Användarmanual för alkoholproduktsregistret

Om man i ärenden som gäller alkoholdryckers sammansättning och
produktmärkningar inte separat har föreskrivit i alkohollagstiftningen, följs kraven i livsmedelslagstiftningen.
2.3.

Partihandel och kontroll av kundens inköpsrätt
En partihandlare av alkoholdrycker får sälja alkoholdrycker endast
till alkoholbolag, tillståndshavare av tillverkning, partihandel, detaljhandel och servering i enlighet med tillståndets syfte. Partihandlaren ska kontrollera den köpande kundens tillstånd och inköpsrätt i
alkoholtillståndsregistret (2.4.). Handeln ska registreras inköpar- och
tillståndsspecifikt. De två första siffrorna i alkoholtillståndet anger typen av tillstånd.
(Källa: Tillståndsfiler som kan kopieras från Valviras server och
sändning av leveransuppgifter till Valviras server (FTP)).
Om tillståndshavaren har ett av Skatteförvaltningen beviljat tillstånd
för ett skattefritt lager, får alkoholdrycker säljas för ändamål som är
skattefria enligt 8 § 1 mom. 8 och 9 punkten i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker samt till innehavare av användningstillstånd för skattefria alkoholdrycker för det ändamål som anges i tillståndet (3.8.1.)
Om en köpare av alkoholdrycker har flera alkoholtillstånd, ska man
vid inköpstidpunkten kontrollera, för vilket syfte inköpet görs (t.ex.
en restaurang kan ha serveringstillstånd för inköp av alkoholdrycker
som är avsedda för servering och användningstillstånd för inköp av
skattefri köksalkohol för användning vid matlagning). För kunder
med användningstillstånd ska man också kontrollera att den inköpskvot som antecknats i tillståndet inte överskrids under året.
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Försäljning till kunder med användningstillstånd är möjligt endast
från ett skattefritt lager och t.ex. alkoholdrycker som avsedda för
skattefri användning vid matlagning ska också förses med en etikett
som avviker från alkoholdryck som serveras sedvanligt eller som är i
detaljhandeln.
Valviras anvisning:

2.4.

•

Användning av köksalkohol i utskänkningsrestaurang

•

Köksalkoholetikett, exempel

Tillståndsregister
Innan alkoholdrycker levereras ska man kontrollera att kunden för
det aktuella stället har ett gällande alkoholtillstånd för de beställda
produkterna. Partihandlaren får sälja och leverera alkoholdrycker till
innehavare av alkoholtillstånd genast efter det att tillståndsbeslutet
har fattats, dvs. då kundens tillståndsnummer syns i de gällande registren över alkoholtillstånd, trots att begynnelsedatumet för tillståndet skulle infalla senare. Alkoholdryckerna levereras i regel till
adressen för tillståndshavarens verksamhetsställe.
En partihandlare kan i undantagsfall leverera de alkoholdrycker som
innehavaren av alkoholtillståndet beställt också till en adress, som
syns på förhand som godkänt serveringsområde i alkoholtillståndsregistret. Evenemangs-, mötes- och festlokal eller motsvarande område kan på lokalens eller områdets ägares eller innehavares ansökan godkännas som serveringsområde. På ett sådant på förhand
godkänt serveringsområde kan serveringsverksamhet utövas av en
aktör, som tidigare beviljats serveringstillstånd och som i ärendet
gjort en anmälan till tillståndsmyndigheten.
Tillståndspliktiga är:
•

serveringstillstånd

•

detaljhandelstillstånd
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•

tillverknings- och partihandelstillstånd

•

användningstillstånd för industrialkohol

Gällande tillståndsuppgifter ska kontrolleras genom Valviras tillståndsregister. Inloggning genom webbplatsen https://www.valvira.fi/web/sv/alkohol.
Inloggning i tillståndsregistret förutsätter företagsspecifika användarkoder och lösenord, som fås genom att sända e-post till adressen: alkoholiraportointi@valvira.fi.
Kontrollen av tillståndens giltighet kan också med program automatiseras, eftersom tillståndsregistren kan kopieras från Valviras server med FTP-dataöverföring. För att skapa en dataöverföringsförbindelse krävs att man ansöker om förbindelse genom att sända epost till adressen: alkoholiraportointi@valvira.fi. Av e-posten ska
framgå företagets namn, FO-nummer, tillståndsnummer, kontaktperson, e-postadress, IP-adress/adresser, från vilka data hämtas.
Det går också att ansöka om att förbindelsen blir ömsesidig, varvid
företaget till Valviras server kan sända bl.a. de leveransuppgifter
som ska ges månatligen.
En partihandlare kan leverera alkoholdrycker också till ett verksamhetsställe, varifrån myndigheten fått en anmälan om att verksamheten tillfälligt avbrutits eller som av myndighet i sanktion utfärdat
ett tidsbestämt försäljningsförbud. Endast själva tillståndshavaren,
för vilken sanktionen utfärdats svarar för att man inte idkar tillståndspliktig verksamhet under försäljningsförbudet.
Till Valvira ska göras en skriftlig ansökan om tillståndsändring då
verksamheten avbryts, om det för verksamheten under avbrottet
inte finns en lagringsplats som kan påvisas och man fortfarande vill
att tillståndet ska gälla. Valvira kan då för tillståndshavaren skriva
ett villkorligt tillståndsbeslut, som förutsätter att tillståndshavaren
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skickar alla uppgifter och de utredningar som krävs om lagringsplatsen då verksamheten återupptas. Partihandelstillståndet registreras
då som avbrutet också i Valviras tillståndsregister. Avbrottet i verksamheten syns i registret med avbrottskoden K. Den årliga tillsynsavgiften debiteras av alla innehavare av partihandelstillstånd, vilkas
tillstånd gäller under den gällande tillsynsperioden. Ett avbrott i
verksamheten avlägsnar inte tillståndshavarens betalningsskyldighet.
En partihandlare ska beakta att tillståndsnumret förändras t.ex. i situationer där ett tidsbestämt serveringstillstånd ändras till ett permanent tills vidare gällande tillstånd eller om tillståndshavaren byts ut.
En kund kan på samma adress ha många olika alkoholtillstånd, t.ex.
bensinstationer har ofta både serveringstillstånd och detaljhandelstillstånd. Det är absolut viktigt att partihandlaren riktar leveranserna
till kundens rätta tillståndsnummer.
Valviras anvisning:
•
2.5.

Användarmanual för tillståndsregistret

Lagring
Lagringen av alkoholdrycker ska ordnas så att en effektiv tillsyn är
möjlig. Tillståndshavaren ska för lagret säkerställa låsning, personpassage, bevakning, larmsystem, inventering, bokföring och rapportering. Valvira gör vid behov vid handläggningen av tillståndet en
kontroll i lagerlokalen för att bedöma, om lagret uppfyller de krav
som ställs på det för att säkerställa en tillräcklig produktsäkerhet
och kvalitet.
Enligt livsmedelslagen ska alla företag som lagerför, transporterar
och säljer livsmedel, också alkoholdrycker, göra en anmälan om
livsmedelslokal till tillsynsmyndighet. En partihandlare av alkoholdrycker (över 2,8 volym-% till 80 volym-%) ska för alkohollagret göra
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en anmälan om livsmedelslokal till Valvira innan den planerade
verksamheten inleds. Till Valvira skickas med tillståndsansökan
också bottenplanen och hyresavtalet för lagret. Detta förfarande gäller för både skattepliktiga och skattefria alkoholdryckslager. Anmälan om livsmedelslokal görs med blanketten Lager/tillverkningsställe
och samtidigt ska för Valvira presenteras en skriftlig plan för egenkontroll. För lokalkraven på alkoholdryckslagret tillämpas utifrån livsmedelslagen jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i anmälda livsmedelslokaler.
Vid förändringar av lagret, exempelvis dess läge eller utbyggnad,
ska ett tillstånd alltid sökas från Valvira. Om tillståndshavaren har
både ett skattepliktigt och skattefritt lager, ska områdena tydligt vara
avgränsade från varandra och de ska ha separat produktbokföring.
Om man senare vill ändra det skattepliktiga alkoholdryckslagret till
ett skattefritt lager ska ändringsansökan skickas till Valvira och samtidigt av Skatteförvaltningen ansökas om ett tillstånd för ett skattefritt
lager.
Valviras anvisning:

2.6.

•

Lagring av alkoholdrycker och krav på tillverkningsstället

•

Blankett för lager/tillverkningsställe

Egenkontroll
Partihandeln övervakas bland annat genom tillsynsinspektioner,
marknadsövervakning, provtagning samt dokument- och registerövervakning. Tillsynen utförs både planmässigt utifrån en riskbedömning och reaktivt. Betydelsen av tillståndshavarnas egenkontroll understryks, och företaget ska i sin plan för egenkontrollen beskriva de
åtgärder som vidtas för att säkerställa produktsäkerheten i fråga om
alkoholdrycker.
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Egenkontroll är den del av företagets verksamhet med vilken företaget säkerställer de krav som lagstiftningen ställer. Med tillsyn som
avses i livsmedelslagen säkerställs bl.a. att produkterna är säkra
och med egenkontrollen enligt alkohollagen säkerställs att verksamheten är lagenlig ur alkohollagens synvinkel. Innehavaren av partihandelstillståndet ska upprätta en skriftlig plan för egenkontroll, i vilken har beaktats kraven i livsmedelslagen och alkohollagen.
Valviras anvisning:
•

Anvisning för att upprätta en plan för egenkontroll – partihandel med alkoholdrycker

•

Plan för egenkontroll av partihandel med alkoholdrycker (blankett)

2.7.

Bokföring
Tillståndshavarens bokföring och rapportering ska ordnas så att tillsyn och inspektioner alltid är möjliga. I bokföringen ska ingå lageroch försäljningsbokföring. Lagerbokföringen ska basera sig på produktspecifika uppgifter och uppgifter i realtid. I försäljningsbokföringen ska förenas uppgifterna i kund- och produktregistret. Bokföringen kan finnas t.ex. på kundens bärbara dator, bara den finns tillgänglig i lagret då myndigheten utför inspektionen.

2.8.

Representationsbruk och varuprover
Representationsbruk ska vara produktinformation med beaktande
av bestämmelserna om alkoholreklam och får inte ha karaktären av
detaljhandel. Om representationsbruk/annan egen användning t.ex.
om alkoholdrycker som tagits för kvalitetskontroll ska föras separat
bokföring och även denna bokföring ska vara tillgänglig för alkoholinspektören under inspektionen. Representationsbruk rapporteras
inte till Valvira i samband med rapportering av leveransuppgifter.
För alkoholdrycker som tagits för representationsbruk ska alltid
också betalas accis på alkohol. En partihandlare får inte låta
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konsumenter direkt provsmaka alkoholdrycker eller erbjuda alkoholdrycker till företag, som inte har ett behörigt alkoholtillstånd. Om en
partihandlare för konsumenter eller ovan nämnda företag vill ordna
riktade demonstrationer, ska de ordnas i en utskänkningsrestaurang. Då säljs produkterna till innehavaren av serveringstillståndet,
som säljer och serverar produkterna till konsumenten.
Valviras anvisning:
•
2.9.

Anvisning om marknadsföring av alkohol

Förstöring av alkoholdrycker
Produkter som inte kan säljas, ska förstöras i tullövervakningen innan skatteavdrag kan göras för dessa. Förstöring kommer ifråga i
situationer, då man inte kan eller inte vill sälja produkterna och inte
heller kan återsända dem till tillverkaren eller vidaresända dem. Orsakerna till förstöringsbehovet kan vara flera, men det väsentliga är
att tullen/skatteförvaltningen ska godkänna förstöringen, innan företaget kan befrias för accisen på de alkoholdryckesprodukter som
ska förstöras. Även om företaget själv kan förstöra produkterna, ska
tullen ändå meddelas om förstöringen. Tullen ska också i dessa fall
ges möjlighet att övervaka förstöringen. Om förstörda produkter ska
man inte rapportera till Valvira i samband med leveransanmälan.

2.10.

Ekologiskt producerade alkoholdrycker
Ett företag ska ansluta sig till Valviras kontrollsystem för ekologisk
produktion, om det tillverkar, importerar, partihandlar eller lagrar
ekologisk alkohol. För ekologiska alkoholdrycker som importeras
från tredje länder ska importören alltid göra en partispecifik anmälan
till Valvira senast i det skede, då partiets följande kontrollintyg
skickas till tullen.
Valviras instruktioner gällande ekologisk tillsyn:
•

Tillsyn av ekologiskt producerade alkoholdrycker i Finland
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3. Rapportering
Skyldigheten att rapportera till Valvira börjar genast efter det att tillståndet beviljats och gäller för leveransuppgifternas del också tillståndshavare, som inte ännu har inlett tillståndsenlig verksamhet.
De uppgifter som ska rapporteras till Valvira gäller alkoholdrycker
som innehåller etylalkohol med en volymprocent som överstiger 2,8.
Uppgifter som ska rapporteras till Valvira är:
•

produktanmälningar

•

uppgifter om analys av produkter

•

leveransuppgifter

•

rapport över ekologiska produkter som importeras från tredje
länder

3.1.

Produktanmälan och ändringar i produktuppgifter
•

anmälningsskyldigheten gäller inhemsk tillverkare, buteljerare,
den som varan tillverkats för samt importören av alkoholdrycken

•

produktanmälan görs för nya produkter innan produkten kommer ut på marknaden

•

anmälan av produkt görs i Valviras produktregister i regel genom e-tjänsten

•

produktuppgifter ska uppdateras och hållas uppdaterade, bl.a.
ska man ifall import eller tillverkning av produkter upphör registrera detta genom att lägga till avslutningsdatum för produkterna.

3.2.

Registrering av produkt
I produktregistret loggar man in med användarkoder och lösenord
som Valvira beviljat https://alpo.valvira.fi/Asiointi/sv-FI/Produktregister.
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För att koderna ska beviljas krävs att kunden har ett tillverkningseller partihandelstillstånd för alkohol som beviljats av Valvira eller att
kunden gjort en anmälan till Valvira om att kunden verkar som importör i kommersiellt syfte.
Användarkoden är personlig och ansöks genom att skicka e-post till
adressen: alkoholiraportointi@valvira.fi. I e-posten ska kunden anmäla sitt behov av att använda det elektroniska produktregistret, företagets namn och FO-nummer, tillståndsnummer samt namnet på
och e-postadressen till den person som ansöker om användarkod.
Uppgifter som ska registreras om produkten är:
•

anmälarens FO-nummer och namn

•

produktens ursprungsland

•

tillverkarens namn

•

tillverkarens FO-nummer, om det är fråga om en inhemsk produkt

•

handelsnamn enligt produktens etikett

•

produktens nummer som GTIN-kod (den nummerserie med 8
eller 13 tecken som finns under streckkoden, f.d. EAN-kod),
om produkten har en sådan

•

produktgruppskod enligt den gruppering som Valvira gett

•

alkoholhalten enligt märkningen på etiketten angett med en
decimals noggrannhet

•

nettoinnehållet enligt märkningen på etiketten

•

förpackningstyp enligt den gruppering som Valvira gett

•

kvalitetsklass för druvviner

•

är produkten ekologiskt producerad ja/nej

•

är det fråga om ett inhemskt gårdsvin ja/nej

•

är det fråga om ett inhemsk hantverksöl ja/nej

•

är det en inhemsk namnskyddad produkt (äkta traditionell produkt) ja/nej
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•

inhemsk namnskyddad produkt (skyddad med geografisk
märkning) ja/nej

Valviras anvisning:
•
3.3.

Användarmanual för alkoholproduktregistret

Primärkontrollintyg för produkt (analysintyg för produkt)
•

analysintyg skickas i samband med produktanmälan för inhemska alkoholdrycker och i hemlandet tappade produkter

•

för produkter med ursprung i tredje land, dvs. produkter importerade utanför EU, om importen överstiger 100 liter, om det
inte är fråga druvvin

•

analysintyg behöv undantagsvis inte heller för alkoholdrycker
som importeras från EES-länder: Island, Liechtenstein, Norge

Primärkontrollintyget är formbundet och innehåller uppgifter om produktens sammansättning och kvalitet och ska ges på något lättförståeligt språk som talas i en gemenskapsstat. Intygets utfärdare bör
vara ett godkänt laboratorium som använder analysmetoder för alkoholdrycker. I Finland är Laboratoriet för alkoholkontroll ett sådant
laboratorium Alkoholintarkastuslaboratorio ACL.
Av primärkontrollintyget ska tydligt framgå vilken dryck intyget hänför sig till (på intyget ska finnas produktens GTIN-kod eller annat
produktnummer och produktens namn). Övriga intyg, till exempel
produktspecifikation/certifikat eller annan produktdeklaration som
lämnats av dryckestillverkaren, gäller inte som primärkontrollintyg.
Produkten ska analyseras på nytt också om dess sammansättning
väsentligt har ändrats.
Som väsentlig förändring anses inte t.ex. följande:
•

förändring av förpackningsstorlek

•

förändring i produktens namn
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•

ändring av den humle som använts i ölet, om i inte bitterhetshalten väsentligt förändras

•

ändringar i kryddning av cider, såsom ändring från hallon till
jordgubbe

Mer detaljerade uppgifter om behovet av att analysera en förändrad
produkt ges från fall till fall, frågor kan skickas till adressen alkoholi@valvira.fi.
3.4.

Inhemska alkoholdrycker
För samtliga i Finland tillverkade eller tappade produkter ska till Valvira som bilaga med produktanmälan skickas ett primärkontrollanalysintyg innan drycken kommer ut på marknaden.

3.5.

Alkoholdrycker som importeras från EU-området
Till Valvira ska inte skickas analysintyg över produkter som kommer
från EU-området och som redan finns på marknaden där. För produkter med EU-ursprung, men som har tappats i Finland förfars på
samma sätt som för inhemska produkter.

3.6.

Alkoholdrycker som härstammar eller importeras från tredje länder
För alkoholdrycker, med undantag för druvviner, ska till Valvira som
bilaga med produktanmälan skickas ett primärkontrollanalysintyg.
Om den sammanräknade totalmängden av de importerade partierna
är högst 100 liter, behövs inte ett primärkontrollintyg.
Ifall produkten kommer till Finland från ett tredje land, dvs. utanför
EU, betraktas drycken, oberoende av det ursprungliga tillverkningslandet, alltid som en produkt som kommer från tredje land.
Import av druvvin från tredje länder kräver ett VI1-intyg (se 3.7.1.).

3.7.

Innehållskrav för analysintyget
Nedan presenteras innehållskravet i primärkontrollintyget för olika
produktgrupper.
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Öl

•

alkoholhalt i volymprocent

•

stamvörthalt i volymprocent

•

skenbar extrakthalt

•

faktisk extrakthalt

•

faktisk jäsningsgrad

•

skenbar jäsningsgrad

•

(pH)

Fruktvin (bär- och fruktvin, mousserande vin, cider)
•

faktisk alkoholhalt i volymprocent

•

total extraktion

•

socker som sackaros (invertering + reducerande socker)

•

avdunstande syror (i ättiksyra)

•

totala syror

•

sammanlagd svaveldioxidhalt

•

(pH)

Stark alkoholdryck
•

faktisk alkoholhalt i volymprocent

•

total extraktion

•

metanol (produktgruppsspecifika gränser enligt Europaparlamentets och rådets förordning 110/2008)

•

andra analyser (produktgruppsspecifika gränser enligt Europaparlamentets och rådets förordning 110/2008) t.ex. likörer
socker > 100 g/l

Annan än ovan nämnd alkoholdryck
•

faktisk alkoholhalt i volymprocent

•

specifik vikt

•

extrakthalt
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3.7.1.

VI1-intyg
Över viner som kommer från tredje länder levereras tillsammans
med produktanmälan som bilaga VI1-blanketten. VI1-blanketten innehåller ett intyg och en definitionsrapport. Tillståndshavaren ska ha
VI1-blanketten i sin bokföring, men VI1-blanketten behövs inte
skickas till Valvira i samband med registreringen av produkten. Vinet får inte släppas i omlopp på gemenskapens område utan en
VI1-blankett.
VI1-blankettens intygsdel utarbetas av det offentliga verk i det land
där produkterna kommer ifrån och definitionsdelen (motsvarar primärkontrollintyget) av ett laboratorium, som landet i fråga har anmält till EU som ett laboratorium som utför vinanalyser. En lista över
tredje länders godkända laboratorier fås på webbplatsen https://eurlex.europa.eu/legal-content/SWE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005XC0831%2804%29&qid=15
30097517392&from=SWE eller från Valvira.
VI1-blankettens definitionsdel bör innehålla uppgifter om vinets
•

totala alkoholhalt i volymprocent

•

faktiska alkoholhalt i volymprocent

•

torrsubstansens totala mängd

•

totala syrahalt >3,5 g/l (angiven som vinsyra)

•

avdunstande syrors maximihalt < 1,08 g/l (angiven som ättiksyra)

•

halt av citronsyra < 1 g/l och

•

total svaveldioxidhalt

För viner som kommer från Australien eller Chile räcker för VI1blankettens definitionsdel uppgifterna om vinets faktiska alkoholhalt,
totala syrahalt samt den totala svaveldioxidhalten.
Undantag från skyldighet att uppvisa VI1-blanketten, om
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•

transporterad helhetsmängd är högst 100 liter (kan bestå av
flera olika partier, dvs. de importerade partiernas sammanräknade mängd)

•

vinet är avsett för en mässa eller för vetenskapliga eller tekniska prov

•

vinet säljs/serveras inom internationell trafik; eller

•

vinet har importerats för diplomatiska representationer, konsulat eller motsvarande organ på basis av den tullfrihet som beviljats dem.

3.8.

Leveransanmälan
•

anmälningsskyldigheten gäller tillståndshavare, som Valvira
har beviljat tillstånd för tillverkning av eller partihandel med alkoholdrycker

•

leveransanmälan ska göras senast den 18:e i varje månad för
föregående månads alkoholförsäljning

•

om det inte funnits någon försäljning under föregående månad,
ska tillståndshavaren ändå göra en elektronisk leveransanmälan, en s.k. nollanmälan

•

leveransanmälan görs genom Valviras e-tjänst eller genom att
den sänds som fil till Valviras server via FTP-dataöverföringsförbindelsen

•

leveransanmälan som upprättats via e-tjänsten eller de leveransanmälningar som månatligen skickats till Valviras server
berättigar partihandlaren till 15 % rabatt på tillsynsavgiften, om
uppgifterna skickas felfritt och tidsfristen har beaktats.

I de leveransuppgifter som ska sändas en gång per månad till Valvira ska partihandlaren i uppgifterna om försäljningen av alkoholdrycker under föregående månad uppge för varje köpare tillståndsnummer, produktnummer och litermängd, dvs. försäljningen anmäls
specificerat enligt det vid leveranstidpunkten för köparen gällande
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alkoholtillståndsnumret. Om det är fråga om alkoholdryck som levererats för konsumentförsäljning, dvs. en produkt som sålts med serverings- eller partihandelstillstånd, ska också försäljningspriset uppges. Försäljningspriset uppges utan moms.
Leveransanmälan kan skickas till Valvira
1.

Genom Valviras e-tjänst

https://alpo.valvira.fi/Asiointi/Login.aspx?ReturnUrl=%2fAsiointi%2fsv-FI%2fLeveransanm%c3%a4lan
I registret loggar man in med den användarkod och det lösenord
som Valvira beviljat. Användarkoden är personlig och kan ansökas
genom att skicka e-post till adressen: alkoholiraportointi@valvira.fi.
Av e-posten ska framgå företagets namn, kontaktperson (telefonnummer) och e-postadress.
2.

Som fil till Valviras server

Under förutsättning att FTP-förbindelse har skapats mellan kunden
och Valviras server.
Valviras instruktion:
•

Användarmanual – elektronisk leveransanmälan för partihandel

•

Bilaga: Tillståndsfiler som kopieras från Valviras server och
sändning av leveransuppgifter till Valviras server (FTP)

3.8.1.

Skattefri specialförsäljning
I samband med de leveransuppgifter som skickats till Valvira rapporteras också den månatliga skattefria specialförsäljningen med
identifikationskoder 01–06. En partihandlare med ett skattefritt lager
kan leverera alkoholdrycker också:
01= för medicinskt bruk
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02= för diplomatisk representation, försäljning till institution i
Europeiska unionen
03= för export
04= för tax free-försäljning
05= som proviant på fartyg
06= för skattefritt tullager
Om specialförsäljning behövs inte anmälas prisuppgifter till Valvira.
Medicinskt bruk
Med medicinskt bruk avses skattefri försäljning av alkohol för medicinskt bruk i apotek, sjukhus eller hälsovårdscentraler. Produkter
som levereras för medicinskt bruk är sprit och medicinsk konjak.
Diplomatförsäljning
Med diplomatförsäljning avses försäljning av alkohol utifrån diplomat- eller konsulstatus eller till en internationell organisation. Diplomatförsäljning förutsätter att köparen för säljaren visar upp ett s.k.
”franskt dokument” (franchise douanière) som beviljats av protokolltjänsterna vid Finlands utrikesministerium.
Dokumentet utskrivs för en viss tidsperiod (år, halvt år eller för kortare tidsperiod) och av det framgår
•

köpare

•

säljare

•

giltighetstid

•

vilka produkter det gäller

•

mängder i liter/backar/flaskor

Försäljning till institutioner i Europeiska unionen
Skatteförvaltningen kan till godkänd upplagshavare bevilja befrielse
från accis, om alkoholdryckerna levereras för offentligt bruk till en
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institution i Europeiska unionen som finns i Finland under förutsättning att inköpspriset för dessa produkter inklusive skatt är minst 80
euro eller de levereras till ett organ i Europeiska unionen som finns i
en annan europisk stat. Då ska för varje varuparti och till varje upplagshavare ges det separata intyget ”Excise duty exemption certificate”, som den godkända upplagshavaren ska förvara.
Export
Med export av alkoholdrycker utomlands avses export till ett annat
EU-land eller till ett land utanför EU. Exporten rapporteras till Valvira
genom att uppge utöver identifikationskoden 03 dessutom exportlandet med en tresiffrig landskod.
Tax free-försäljning
Tax free-butiker på flygplatser och gränsområden, där passagerare
för ut alkohol utanför EU.
Proviantering av fartyg
Med proviantering avses att fartyg och luftfarkoster i yrkesmässig
internationell trafik fyller på sina bränsle- och smörjmedelslager och
andra varulager. Sådana varor kan levereras till fartyg skattefritt.
I proviantering ingår alla sedvanliga varor som är avsedda för antingen fartygets eller dess besättnings eller passagerarnas direkta
behov under resan. Till passagerarnas direkta behov kan räknas
också de varor som är avsedda att säljas till passagerarna och som
de tar med sig ur fartyget i sitt bagage.
Friområde/tullförråd
Ett friområde eller frilager är ett område eller en lokal som avskilts
från det övriga EU:s tullområde. I ett friområde eller i ett lager kan
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förvaras både gemenskapsvaror och oförtullade varor från ett land
utanför EU.
Den som på friområdet eller i frilagret med varor idkar egentlig lagring, hantering, tillverkning, köp eller försäljning ska för detta ansöka
om tillstånd hos Tullen.
Om alkohol lagras i tullförråd eller frilager betraktas den inte som
importerad.
3.8.2.

Krediteringar och returneringar
En partihandlare ska vid sina leveranser också beakta produktreturneringar som den köpande kunden gjort. Om en kund under samma
månad har returnerat de alkoholdrycker som levererats till kunden
och leveransen för en enskild varas del är +- 0, behövs en sådan leverans inte alls anmälas till Valvira. Om kundreturneringen har inträffat efter leveransmånaden, t.ex. under därpå följande månad,
ska denna anmälas som en produktspecifik leverans med minustecken för ifrågavarande tillståndsnummer eller specificerat med en
identifikationskod för skattefri specialförsäljning.

3.8.3.

Prissättning och registrering av mix- och flerpack i Valvira
Det finns inga bestämmelser om produktprissättning vid partihandel,
däremot är mängdrabatter vid serverings- och detaljhandelsförsäljning förbjudna.
Två eller fler alkoholdrycksförpackningar eller -portioner får inte säljas till konsumenter med mängdrabatt, dvs. till nedsatt gemensamt
pris, så att om samma nyttigheter köps separat är enhetspriset dyrare. En alkoholdryck får inte vara dyrare då den köps enskilt än om
den köps i samma storlek i flerpack. Bestämmelsen gäller inte en
situation, där samma alkoholdryck säljs i olika stora enskilda förpackningar.
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•

priset på en alkoholdryck får då den säljs enskild inte vara
högre än priset på en enskild dryck i en mix- eller flerpack som
innehåller samma produkt. Till exempel om öl säljs i flerpack
med 12 flaskor för priset 12 euro, så får priset på en ölflaska
inte när den säljs enskilt vara mer än 1 euro. Alkoholdrycker i
mix- och flerpack får emellertid vara dyrare än om de säljs enskilda.

•

ett försäljningsställe kan inte vägra sälja produkter som säljs i
mix- och flerpack som enskilda. Av denna orsak vore det bra
om det i närheten av mix- och flerpack också skulle finnas enskilda flaskor/burkar. Även priserna på enskilda produkter
borde vara framlagda för kunderna.

•

motsvarande uppgifter som framgår av produktmärkningarna
på mix- och flerpack ska också framgå på enskilda produkter

•

varje separat varumärke i en mix- och flerpack ska registreras
som en egen produkt i Valviras produktregister

•

mixpack, som innehåller många olika varumärken ska inte registreras i Valviras produktregister med koden för en mixpack

•

försäljning och returneringar av mixpack rapporteras till Valvira
med koder för enskilda varumärken

Valviras instruktion:

3.8.4.

•

Anvisning för marknadsföring av alkohol

•

Detaljhandel med alkoholdrycker

Utnyttjande av rapportuppgifter
Produkt- och rapportuppgifter som samlas in av tillståndshavare
som verkar inom alkoholnäringen används i Valvira och Regionförvaltningsverken vid övervakningen av att alkoholprodukterna uppfyller kvaliteten och bestämmelserna samt vid tillsynen av tillverkning av, partihandel med, servering av, detaljhandel med och import
av alkohol.
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Institutet för hälsa och välfärd THL utarbetar av de uppgifter som
Valvira sammanställt en riksomfattande alkoholstatistik, som kan
användas vid beslutsfattande, forskning och internationella jämförelser. Uppgifter som samlas in av alkoholnäringen utnyttjas också för
Europeiska unionens och annan internationell statistikföring.
4. Tillsyn och påföljder av förseelser
Valvira övervakar tillståndshavarna bl.a. gällande ovan beskrivna
skyldigheter. Valvira har rätt att kontrollera tillståndshavarnas lokaler, verksamhet, dokument i anslutning till alkoholfunktioner samt
transport av alkoholhaltigt ämne, och tillståndshavare ska när som
helst kunna redogöra för den mängd drycker som finns t.ex. i ett lager.
En kontinuerlig tillsyn hänför sig till de produkter som finns på marknaden ifråga om deras kvalitet och sammansättning samt produktmärkningar. Dessutom har Valvira rätt att utan ersättning ur tillståndshavarens lager ta och få nödvändiga prov för tillsynen.
En del av övervakningen utgör också det register som Valvira för
över tillståndshavare samt över produkter som finns på den finländska marknaden och deras försäljningsmängder per distributionskanal. De leveransuppgifter som partihandlarna anmält används
bl.a. för tillsynen av lagenligheten i verksamheten.
Enligt bestämmelserna i alkohollagen kan Valvira inte på förhand ge
sitt godkännande av produkter. Om en alkoholdryck eller presentationen av den strider mot givna föreskrifter och bestämmelser, kan
Valvira förbjuda att alkoholdrycken släpps ut på marknaden eller
ålägga att alkoholdrycken utan ersättning dras bort från marknaden.
Tillsynen av partihandeln riktar sig både på tillståndshavaren och
den tillståndspliktiga verksamheten. Tillsynen verkställs bl.a. som
dokument- och registerövervakning, övervakningsinspektioner,
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marknadsövervakning och provtagning. Tillsynen genomförs både
systematiskt utifrån riskbedömning och reaktivt. Betydelsen av tillståndshavarnas egenkontroll understryks och företaget ska i sin
plan för egenkontroll beskriva åtgärderna för att säkerställa produktsäkerheten i alkoholdryckerna. Valvira övervakar partihandlarnas alkoholdryckslager i enlighet med föreskrifterna i livsmedelslagen och
utför produktövervakning på alkoholdrycker som innehåller etylalkohol över 2,8 volym-%.
Valvira kan förbjuda att en alkoholdryck släpps ut på marknaden eller ålägga att alkoholdrycken utan ersättning dras bort från marknaden, om produkten eller presentationen av den strider mot gällande bestämmelser och föreskrifter, eller om dryckens kvalitet eller
de skadeverkningar och risker som den eventuellt orsakar för hälsan inte har kontrollerats på behörigt sätt eller om ett förbud annars
är motiverat för skyddande av människors hälsa.
Valvira kan förbjuda tillståndshavaren att fortsätta näringsverksamhet som avses i alkohollagen till de delar verksamheten i väsentlig
grad strider mot god sed och den inte har rättats till eller avslutats
inom en utsatt skälig tid trots en uppmaning från tillsynsmyndigheten.
Valvira kan ålägga tillståndshavaren att betala en påföljdsavgift på
minst 300 och högst 1 000 euro, om man brutit mot föreskrifter eller
tillståndsbestämmelserna gällande partihandeln eller försummat
stadgade skyldigheter.
Valvira kan återkalla ett tillstånd eller godkännande som avses i
denna lag för viss tid eller permanent, om verksamhetsutövaren efter det att en anmärkning getts eller påföljdsavgift påförts fortsätter
att bryta mot eller försumma sina skyldigheter och förfarandet ska
betraktas som väsentligt. När längden på tidsfristen bestäms ska
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särskild hänsyn tas till hur allvarlig den verksamhet är som återkallelsen grundar sig på och till omständigheterna kring verksamheten.
Ett tillstånd eller godkännande kan återkallas permanent endast om
förfarandet uppsåtligen fortsätter efter det att påföljdsavgift påförts
eller tillståndet återkallats för viss tid och om förfarandet även som
helhet betraktat är grovt.
5. Avgifter
Avgift för beslut om partihandelstillstånd för alkoholdrycker (2000 €)
samt avgift för ändring av tillstånd (150/500 €) fastställs enligt
Social- och hälsovårdsministeriets förordning https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190580.
Av innehavare av partihandelstillstånd tas ut utöver beslutsavgift
den årliga tillsynsavgiften för tillsynsavgiftsperioden 1.9–31.8. Varje
tillståndshavare som under tillsynsavgiftsperioden har ett gällande
partihandelstillstånd är skyldig att betala tillsynsavgiften, oavsett om
tillståndsenlig verksamhet utövats eller inte. Tillsynsavgiften bestäms i enlighet med bilagan i alkohollagen.
Tillsynsavgiften för partihandel består av den fasta grundavgiften
250 € och en tilläggsavgift som beror på verksamhetens omfattning.
Grundavgiften tillämpas inte på tillståndshavaren första fakturerbara
verksamhetsår (1.9–31.8.), utan avgiften tas då ut enbart utifrån de
verkliga leveransuppgifterna. En tillsynsavgift under 10 euro tas då
inte alls ut. Maximiavgift per tillståndshavare är 26 500 €.
6. Ansökan om ändring
På beslut som fattats av Valvira kan ändring ansökas av den förvaltningsrätt i den domkrets där tillståndshavaren har sin boningsort.
Undantag från detta är de beslut för vilka i 68 § i alkohollagen föreskrivits besvärsförbud, för dessa söks ändring i Marknadsdomstolen.
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Laura Anttila

Valvira
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

PB 210, 00281 Helsingfors
Mannerheimvägen 103b, 00280 Helsingfors
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

Telefon 0295 209 111
Telefax 0295 209 700

www.valvira.fi
kirjaamo@valvira.fi

Bilaga
Tillståndsfiler som kan kopieras från Valviras server och
skickandet av leveransuppgifter till Valviras server (FTP).

Bilaga

2 (11)

30.8.2019

Tillståndsfiler som kan kopieras från Valviras server (FTP)
Tillståndens giltighet kan med program automatiseras, eftersom tillståndsregistren kan kopieras från Valviras server med FTP-dataöverföring, där tillståndsregistret uppdateras en
gång per dygn om natten.
För att skapa en dataöverföringsförbindelse krävs att förbindelsen söks genom att man
skickar e-post till adressen: alkoholiraportointi@valvira.fi. Av e-posten ska framgå företagets
namn, kontaktperson och telefonnummer, e-postadress, IP-adress/adresser, därifrån data
söks. Förbindelsen kan också göras ömsesidig, varvid företaget till Valviras server kan
skicka t.ex. de leveransuppgifter som ska skickas månatligen.
1. Serveringstillstånd
Med serveringstillstånd får man på Fastlandsfinland servera samtliga alkoholdrycker. Åland utgör som område ett undantag och Ålands landskapsstyrelse
beviljar serveringstillsånd också för max. 22 volym-% produkter och max. 4,7
volym-% produkter som tillverkats genom jäsning. I alkoholtillståndsregistret
visas dessa tillstånd som separata B- och D-tillstånd.
Serveringsgränser i serveringstillstånd är:
•
•
•

4,7 %, alkoholdrycker D som tillverkats genom jäsning (endast
Åland)
22 %, svaga alkoholdrycker B (endast Åland)
max. 80 %, alkoholdrycker A (Fastlandsfinland och Åland)

TILLSTÅNDSTYP:
01 Servering, alla alkoholdrycker
02 Servering B, svaga alkoholdrycker
03 Tillfällig servering, alla alkoholdrycker
04

21

Tillfällig servering B, svaga alkoholdrycker
Tidsbunden servering, alla alkoholdrycker
Tidsbunden servering B, svaga alkoholdrycker
Servering D max. 4,7 %

22

Tillfällig servering D max. 4,7 %

23

Tidsbunden servering D max. 4,7 %

30

Servering med detaljhandel av 5,5 %
produkter
Servering utan verksamhetsställe (catering)
Tidsbunden servering med detaljhandel,
av 5,5 % produkter

05
06

31
32

Valvira
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D max. 4,7 % produkter som tillverkats genom
jäsning, endast Åland
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33
53

Tidsbunden servering utan verksamhetsställe (catering)
Servering på internationella flygplatser

A samtliga alkoholdrycker max. 80 %
A samtliga alkoholdrycker max. 80 %

2. Detaljhandelstillstånd
Detaljhandelsgränser i detaljhandel är:
•
•
•
•

Detaljhandelstillstånd max. 5,5 % C
Detaljhandel med hantverksöl max. 12 % (gäller endast tillverkaren)
Detaljhandel med gårdsvin max. 13 % (gäller endast tillverkaren)
Alkos detaljhandel max. 80 % A

Innehavare av partihandelstillstånd kan leverera till en butik för gårdsvin och
hantverksöl max. 5,5 % starka produkter (tillståndstyper 14, 15, 16, 17). Endast
tillverkaren av gårdsvinet kan själv leverera till detaljhandelsbutiken för det egna
gårdsvinet max. 13 % starka gårdsviner och som denna tillverkat. På motsvarande sätt kan en tillverkare av hantverksöl leverera till detaljhandelsbutiken för
hantverksöl max.12 % starka hantverksöl.
TILLSTÅNDSTYP:

INKÖPS-/FÖRSÄLJNINGSRÄTT:

12
14

Alkos butik
Detaljhandel med gårdsvin

A
C

samtliga alkoholdrycker max. 80 %
max. 5,5 %, självtillverkat gårdsvin max. 13 %

15
16

Detaljhandel med hantverksöl
Detaljhandel med gårdsvin, tidsbunden
Detaljhandel med hantverksöl,
tidsbunden
Alkos cirkulerande butik
Detaljhandelstillstånd, max. 5,5
%
Cirkulerande butik, max. 5,5 %
Detaljhandelstillstånd, max. 5,5
%, tidsbunden
Cirkulerande butik, max. 5,5 %,
tidsbunden
Detaljhandelstillstånd för tillverkningsställe, max. 5,5 %
Detaljhandelstillstånd för tillverkningsställe, max. 5,5 %, tidsbunden

C
C

max. 5,5 %, självtillverkat hantverksöl max. 12 %
max. 5,5 %, självtillverkat gårdsvin max. 13 %

C

max. 5,5 %, självtillverkat hantverksöl max. 12 %

A
C

samtliga alkoholdrycker max. 80 %
max. 5,5 %

C
C

max. 5,5 %
max. 5,5 %

C

max. 5,5 %

C

max. 5,5 %

C

max. 5,5 %

17
18
24
25
26
27
28
29

3. Tillverknings- och partihandelstillstånd
TILLSTÅNDSTYP
43 Tillverkningstillstånd
45

Partihandelstillstånd
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47

Tidsbundet partihandelstillstånd

samtliga alkoholdrycker max. 80 %

4. Användningstillstånd för industrialkohol
TILLSTÅNDSTYP:
41 Användningstillstånd för skattepliktig
industrialkohol
42 Användningstillstånd för skattefri industrialkohol

INKÖPSRÄTT:
i enlighet med tillståndet: skattepliktig sprit
i enlighet med tillståndet: skattefri industrialkohol
och/eller sprit

5. På förhand godkända serveringsområden
En partihandlare kan leverera de alkoholdrycker som innehavare av serveringstillstånd beställt också till en adress, som i tillståndsregistret visas som ett
serveringsområde som godkänts på förhand. Evenemangs-, mötes- och festlokal eller motsvarande område kan på lokalens eller områdets ägares eller innehavares ansökan godkännas som serveringsområde. På ett sådant på förhand godkänt serveringsområde kan serveringsverksamhet utövas av en aktör, som har ett gällande serveringstillstånd. Serveringstillstånd kan t.ex. beviljas aktör, som inte har ett permanent fysiskt verksamhetsställe för servering
(cateringtillstånd). En partihandlares försäljning och fakturering riktas till den
innehavare av serveringstillstånd som köper produkterna, även om leveransadressen skulle vara ett på förhand godkänt serveringsområde.
Alkoholtillståndsfiler via FTP på Valviras server (postbeskrivningar)
Filbeskrivning

Filnamn

Beskrivning 1.

LUVATALAN.TXT

Beskrivning 1.

VAHMY.TXT

Beskrivning 2.

TUVA.TXT

Beskrivning 3.

KAYTTO.TXT

Beskrivning 4.

LOANVA.TXT

Beskrivning 5.

LOTUVA.TXT

Beskrivning 6.

LOKAYTTO.TXT

Beskrivning 7.

ANNISKELUALUEET.TXT

Filinnehåll

Tillståndstyper i filen
(tillståndsnummer fr.o.m.)
Serveringstillstånd och Alkos butiker
• 01, 02, 03, 04, 05, 06,
• 12, 18
• 21, 22, 23,
• 30, 31, 32, 33
Detaljhandelstillstånd max. 5,5 %
• 14, 15, 16, 17
• 24, 25, 26, 27, 28, 29, 53
Tillverknings- och partihandelstill• 43, 45, 47
stånd
Användningstillstånd för industrial• 41, 42
kohol
Serverings- och detaljhandelstill• 01, 02, 03, 04, 05, 06
stånd som upphört
• 12, 14, 15, 16, 17, 18
• 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
• 30, 31, 32, 33, 53
Tillverknings- och partihandelstill• 43, 45, 47
stånd som upphört
Användningstillstånd för industrial• 41, 42
kohol som upphört
Serveringstillstånd som godkänts
på förhand
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Beskrivning 1.
Serverings- och detaljhandelstillstånd
LUVATALAN.TXT OCH VAHMY.TXT
Uppgift

Längd

Beskrivning

Förklaring

Kundnummer
Verksamhetsställe

12
9

Tillståndsnummer

8

Verksamhetsställets officiella namn
Verksamhetsställets alfabetiserade
namn
Verksamhetsställets besöksadress
Verksamhetsställets postnummer
Verksamhetsställets postkontor
Kundens namn1
Kundens namn2
Verksamhetsställets kommun
Tillståndets begynnelsedatum
Tillståndets slutdatum

35

char(35)

35

char(35)

30
5
25
35
35
20
10
10

char(30)
char(5)
char(25)
char(35)
char(35) fortsättningsfält
char(20)
char(10)
char(10)

Serverings- eller detaljhandelsrätt

Avbrytningskod
Avbrottets begynnelsedatum
Avbrottets slutdatum

char(12) FO-nummer
9(9) Verksamhetsställets nummer
9(8) Tillståndsnummer, dit leveransen riktas

A, B, C ELLER D
(ENLIGT TILLSTÅNDETS TYP)
o A= 01, 03, 05, 12, 18, 30, 31,
32, 33, 53
char(1)
o B = 02, 04, 06
o C = 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26,
27, 28, 29
o D = 21, 22, 23

1

1
10
10
291

char(1) K=avbrott som företagaren anmält
char(10)
char(10)
Postens längd

Beskrivning 2.
Innehavare av tillverknings- och partihandelstillstånd
TUVA.TXT
Uppgift

Längd

Beskrivning

Förklaring

Kundnummer

12

Tillståndsnummer

8

Kundens namn1
Kundens namn2
Kundens postadress

35
35
30

char(35)
char(35) fortsättningsfält
char(30)

Kundens postnummer
Kundens postkontor

5
25

char(5)
char(25)

Tillståndets begynnelsedatum

10

char(10)

Tillståndets slutdatum

10

char(10)

Alkoholgruppens namn
Avbrytningskod
Avbrottets begynnelsedatum

30
1
10

char(30) *
char(1) K=avbrott som företagaren anmält
char(10)

Avbrottets slutdatum

10
221

char(10)
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Beskrivning 3.
Användningstillstånd för industrialkohol
KAYTTO.TXT
Uppgift

Längd

Beskrivning

Kundnummer
Verksamhetsställe

12
9

Tillståndsnummer

8

Verksamhetsställets officiella namn

35

char(35)

35

char(35)

30
5
25
35
35
20
10
10
30
9
1
10
10
329

char(30)
char(5)
char(25)
char(35)
char(35)
char(20)
char(10)
char(10)
char(30)
9(9)
char(1)
char(10)
char(10)

Verksamhetsställets alfabetiserade
namn
Verksamhetsställets besöksadress
Verksamhetsställets postnummer
Verksamhetsställets postkontor
Kundens namn1
Kundens namn2
Verksamhetsställets kommun
Tillståndets begynnelsedatum
Tillståndets slutdatum
Produktgruppens namn
Användningsuppskattning/år
Avbrytningskod
Avbrottets begynnelsedatum
Avbrottets slutdatum

Förklaring

char(12) FO-nummer
9(9) Verksamhetsställets nummer
9(8) Tillståndsnummer, dit leveransen riktas
Verksamhetsställen, till vilka tillstånd 41
eller 42 anknyter sig till

fortsättningsfält

*
Mängd i liter *
K=avbrott som företagaren anmält

Postens längd

Beskrivning 4.
Serverings- och detaljhandelstillstånd som upphört
LOANVA.TXT
Uppgift

Längd

Beskrivning

Förklaring

Verksamhetsställe

9

9(9) verksamhetsställets nummer

Tillståndsnummer

8

9(8)

Verksamhetsställets officiella namn
Verksamhetsställets alfabetiserade
namn
Verksamhetsställets besöksadress
Verksamhetsställets postnummer
Verksamhetsställets postkontor
Verksamhetsställets kommun
Tillståndets begynnelsedatum
Tillståndets slutdatum

35

char(35)

35

char(35)

30
5
25
20
10
10
187

char(30)
char(5)
char(25)
char(20)
char(10)
char(10)
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Beskrivning 5.
Tillverknings- och partihandelstillstånd som upphört
LOTUVA.TXT
Uppgift

Längd

Beskrivning

Förklaring

Kundnummer
Tillståndsnummer

12
8

char(12) FO-nummer
9(8)

Kundens namn1
Kundens namn2
Kundens postadress
Kundens postnummer
Kundens postkontor
Tillståndets begynnelsedatum
Tillståndets slutdatum

35
35
30
5
25
10
10
170

char(35)
char(35) fortsättningsfält
char(30)
char(5)
char(25)
char(10)
char(10)
Postens längd

Beskrivning 6.
Användningstillstånd för industrialkohol och sprit som upphört
LOKAYTTO.TXT
Uppgift
Verksamhetsställe
Tillståndsnummer
Verksamhetsställets officiella namn
Verksamhetsställets alfabetiserade
namn
Verksamhetsställets besöksadress
Verksamhetsställets postnummer

Längd

Beskrivning

9
8

Förklaring

9(9) verksamhetsställets nummer
9(8)

35
35

char(35)
char(35) fortsättningsfält

Verksamhetsställets postkontor

30
5
25

char(30)
char(5)
char(25)

Verksamhetsställets kommun

20

char(20)

Tillståndets begynnelsedatum
Tillståndets slutdatum
Produktgruppens namn

10
10
30
217

char(10)
char(10)
char(30)
Postens längd

Beskrivning 7.
Serveringsområden som godkänts på förhand
ANNISKELUALUEET.TXT
Verksamhetsställets officiella namn
Verksamhetsställets besöksadress
Verksamhetsställets postnummer
Verksamhetsställets postkontor

Valvira
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Beskrivning av leveransfil:
Uppgift

Längd

Beskrivning

Kundnummer
Period
Tillståndsnummer

12
6
8

Identifikationskod

2

Landkod

3

char(12) Partiförsäljares FO-nummer
num(6) ååååmm (tidpunkt för leverans)
char(8) Tillståndsnumret för en köpande kund. Tillståndsnumret lämnas tomt om försäljningen utgör övrig
skattefri specialförsäljning, då ifylls i följande fält
en identifikationskod.
char(2) Skattefri specialförsäljning (identifikationskod 0106)
Värdet är 00 eller tomt, om leveransen har riktats
till ett tillståndsnummer (föregående fält).
char(3) Landkod med tre bokstäver, om identifikationskod
03=export
char(14) Produktens registreringskod

Produktnummer 14
(EAN, UPC,
GTIN)
Förtecken
1
Mängd i liter
9
Förtecken
Euro
Valuta
Partiförsäljarens
egen uppgift, frivillig

1
10
1
6

Förklaring

char (1) +/- (leverans eller returnering)
char(12) Inga decimaler. Ifall den levererade mängden är
under en liter, avrundas mängden till en liter.
char(1) +/- (leverans eller kreditering)
num(10) Inga decimaler, utan MOMS.
char(1) Som värde konstanten E
char(6) Eget kundnummer/namn, el. dyl. skrivs ut endast
på en fellista som returneras från Valvira, överförs inte i Valviras databas.

Om skapandet av filer inte har automatiserats i det egna lager-/säljsystemet, kan den fil
som skickas till Valvira upprättas också själv med t.ex. Excel-tabellkalkylprogram. Då är det
viktigt att varje uppgift finns i sin egen fil och att längden på kolumnerna överensstämmer
med beskrivningen av posten.
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Mall på fil som gjort i Excel:

Innan filen sänds till Valvira spara Excel-filen (.xls) i .PRN-format, dvs. välj till filformat Formaterad Text (avgränsad med blanksteg) (*.prn).

Mall på xls-fil, som sparats i prn-format:

Mer detaljerade anvisningar om hur filen ifylls och skickas samt om xls-botten får du av Valvira genom att skicka e-post till adressen alkoholiraportointi@valvira.fi.
Fält i den fil skickas:
Partiförsäljarens FO-nummer
Företags- och organisationsnummer
(Kolumn A, bredd = 12)
Period
Leveransperiod enligt formen ååååmm, t.ex. maj 2018 -> 201805
(Kolumn B, bredd = 6)
Tillståndsnummer
Tillståndsnumret för en köpande kund. Alkos butik, tillståndsnummer för tillverkning, partihandel, detaljhandel, serverings- eller användningstillstånd.
(Kolumn C, bredd = 8)
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Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

PB 210, 00281 Helsingfors
Mannerheimvägen 103b, 00280 Helsingfors
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi

Telefon 0295 209 111
Telefax 0295 209 700

www.valvira.fi
kirjaamo@valvira.fi

Bilaga

10 (11)

30.8.2019

Identifikationskod
00 eller tomt, om ett alkotillståndsnummer har skickats
01 = för medicinskt bruk
02 = för diplomatisk representation o. dyl., förutsätter ett s.k. franskt dokument
03 = för export
04 = för tax-free-försäljning, t.ex. tax-free-butikerna på flygplatser
05 = som proviant på fartyg (skepp, flygplan mm.)
06 = för friområde, tullförråd
(Kolumn D, bredd = 2)
Kompletterande nollor framför visas i tabellen genom att börja ifyllandet med
ett citationstecken (’)
Landkod
Landkod med tre bokstäver, när leveransen utgör export utomlands.
Landkoderna anger till vilket land som produkterna har exporterats, t.ex. EST
= export till Estland.
(Kolumn E, bredd = 3)
Produktnummer (EAN, UPC, GTIN)
Den levererade produktens GTIN-kod, ifall produkten har en sådan, i annat fall
används det nummer som Valvira gett produkten. Ifyllande av kompletterande
nollor, dvs. framför en GTIN-kod med 13 och 8 tecken tillsätts nollor så att 14
tecken anges. Kompletterande nollor framför visas i tabellen genom att börja
ifyllandet med ett citationstecken (’) ’064…
(Kolumn F, bredd = 14)
Förtecken
Om det är frågan om en normal leverans +, men t.ex. vid returnering –.
(Kolumn G, bredd = 1)
Mängd i liter
Leveransmängden i liter utan decimaler. Om leveransen är under en liter, t.ex.
0,2 liter, avrundas mängden till en liter, men om leveransmängden är över en
liter görs avrundningen enligt regeln. T.ex. 1,4 liter avrundas neråt, varvid en
liter betecknas som leveransens mängd. 1,6 liter avrundas uppåt till två liter.
(Kolumn H, bredd = 9)
Förtecken
Om det är frågan om en normal leverans +, men t.ex. vid kreditering –.
(Kolumn I, bredd = 1)
Euro
Försäljningspriset i euro utan mervärdesskatt och decimaler. Cent avrundas
enligt den normala avrundningsregeln till närmaste euro. Tillståndstyperna, vid
leverans till vilka euro bör anmälas, har angetts nedan. I andra fall fylls fältet
med nollor.
(Kolumn J, bredd = 10)
Valuta
Standardvärde E
(Kolumn K, bredd = 1)
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Partiförsäljarens egen uppgift
Icke-obligatoriskt fält. Fältet kan användas t.ex. för eget kundnummer eller
produktnummer. Uppgiften skrivs ut på en fellista som skickas till partiförsäljaren i och med en kontrollkörning som Valvira utför. Denna uppgift överförs inte
till Valviras databas.
(Kolumns L, bredd = 6)
TILLSTÅNDSTYP
01
02
03
04
05
06
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
53

BESKRIVNING AV TILLSTÅNDSTYP

PRISUPPGIFT SKA
MEDDELAS

Servering A, alla alkoholdrycker
Servering B, svaga alkoholdrycker/max. 22 %
Tillfällig A, alla alkoholdrycker
Tillfällig B, svaga alkoholdrycker/max. 22 %
Tillfällig A, alla alkoholdrycker
Tillfällig B, svaga alkoholdrycker/max. 22 %
Alko Ab:s detaljhandelstillstånd

JA
JA
JA
JA
JA
JA
ENDAST ALKO AB SJÄLV
SKA MEDDELA
Alko Ab:s utlämningsställe
ENDAST ALKO AB SJÄLV
SKA MEDDELA
Detaljhandel med gårdsvin
JA
Detaljhandel med hantverksöl/max. 12,0 %
JA
Detaljhandel med gårdsvin, tidsbunden
JA
Detaljhandel med hantverksöl, tidsbunden
JA
Alkos cirkulerande butik
JA
Servering/max. 4,7 %
JA
Tillfällig servering 4,7 %
JA
Tidsbunden servering 4,7 %
JA
Detaljhandelstillstånd/max. 5,5 %
JA
Cirkulerande butikshandel/max. 5,5%
JA
Detaljhandelstillstånd /max. 5,5 %, tidsbunden
JA
Cirkulerande butikshandel/max. 5,5 %, tidsbunden JA
Detaljhandel på tillverkningsställe/max. 5,5 %
JA
Detaljhandel på tillverkningsställe/max. 5,5, %,
JA
tidsbunden
Serveringstillstånd inkl. detaljhandel
JA
Serveringstillstånd utan verksamhetsställe
JA
Tidsbunden servering inkl. detaljhandel
JA
Tidsbunden servering utan verksamhetsställe
JA
Servering på internationella flygplatser
JA

Mer information

alkoholiraportointi@valvira.fi
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