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Anvisning för rapportering om tillverkning av alkoholdryck
På ett tillverkningsställe för alkoholdrycker ska bok föras över produkterna.
Där ska framgå mängden av de ingredienser som används för
tillverkningen av alkoholdryckerna räknat per lagerbehållare, överföring
från en behållare till en annan samt förlust vid överföring jämte mängd
som fylls på i behållarna och mängd av som fås av tappad produkt.
Mängden alkoholdrycker som efter tappning överförts till lagret ska kunna
verifieras i lagerbokföringen.
Tillverkade, dvs. tappade alkoholdrycker rapporteras till Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Med tappning avses
förpackning på butelj, burk, fat eller motsvarande försäljningsförpackning.
Rapporteringsskyldigheten gäller likaså för försäljning avsedd bulkprodukt,
till exempel öl i storcistern eller i Finland buteljerat druvvin.
Rapportering om fraktverksamhet
Fraktverksamhet eller tillverkning för annan tillståndshavres räkning kan
omfatta hela tillverkningsprocessen för en produkt från råvara till
buteljerad produkt alternativt exempelvis enbart buteljering. Om det gäller
buteljering av en produkt från en annan tillverkare eller någon
motsvarande tappning, sköts rapporteringen av produktens tillverkning av
den egentliga tillverkaren av produkten.
Exempel på vem som rapporterar i olika situationer av fraktverksamhet:
•
•
•

Tillverkare 1 tillverkar ölet och buteljerar det för tillverkare 2
Tillverkare 2 tillverkar ölet, men det buteljeras av tillverkare 1.
Rapporteringen sköts av tillverkare 2.
Obs! Tillverkaren svarar alltid för rapporteringen om tillverkad
alkoholdryck för innehavare av serveringstillstånd eller för
detaljhandlare.

Tappningsanmälan
Anmälan lämnas separat från varje verksamhetsställe per tredjedelsår och
produkt senast den 18 den månad som följer på anmälningsperioden.
Anmälningsperioder: 01 januari – april, 02 maj – augusti, 03 september –
december
Filmodell för tappningsanmälan finns i bilaga 1.
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Andra anmälningar från tillverkaren
Produktanmälan
Tillverkaren ska till Valviras produktregister anmäla alla produkter inom sin
tillverkning innan en tappningsrapport om produkten kan lämnas. Som en
del av sin tillsyn över alkoholdrycker upprätthåller Valvira ett
produktregister över alla alkoholdrycker som saluförs i Finland.
Produktregistret innehåller basuppgifter om de drycker som säljs på
marknaden samt om de näringsidkare som ansvarar för produkterna.
Produkterna registreras genom elektronisk ärendehantering. Rätt att
använda elektronisk ärendehantering kan sökas per e-post på adressen
alkoholiraportointi@valvira.fi
Primärkontrollanalys
Till produktanmälan fogas ett intyg över primärkontrollanalys av
produktens struktur och kvalitet som utfärdats av ett auktoriserat
laboratorium. Ett analysintyg ska lämnas för alla tillverkade och
buteljerade produkter.
Leveransintyg
Leveranser av alkoholdrycker rapporteras alltid till Valvira månadsvis
semast den 18 dagen påföljande månad. Leveranserna omfattar
försäljning för servering och detaljhandel samt leveranser för skattefria
användningsändamål.
Leveranserna rapporteras till Valvira antingen via ftp-servern som
massanmälan eller via Valviras elektroniska ärendehantering på en
skatteblankett.
Valviras elektroniska ärendehantering är i första hand avsett för anmälan
av mindre antal leveransrader (under 1000 rader). För större antal
leveransrader än detta rekommenderas det anmälan lämnas via ftpservern som massanmälan.
Närmare upplysningar om produktanmälan, krav i fråga om
primärkontrollanalys och leveransanmälan finns i anvisningen om
partiförsäljning av alkoholdrycker.
På Valviras webbplats www.valvira.fi finns anvisningar och blanketter för
alkoholnäringsverksamhet.

Mer information alkoholi@valvira.fi
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Bilaga 1. Filmodell för ärendehanteringsmall.

Filk/post
Postens längd är fast, 39 tecken.
Filen betecknas enligt följande:
VALM1801.TXT(VALM1801.PRN), tillverkad januari – april 2018.

Uppgift

Längd

Verksamhetsställe,
nummer
Period

9

Produktnummer

14

6

Tappad mängd i liter 10
39 Postens längd

Beskriv
ning
9 (9)

Förklaring

ååååmm till exempel 201801 201802 eller
201803
Om produkten har en EAN-kod ska
denna användas. I annat fall ska
numret från Valvira användas.
9(10)

Tillverkningsnummer för sekventiell fil/ascii-fil
00123400120180100101
0000001200
001234001201801064123456789120000000800
001234002201801064123456123450000000290
00123400220180100023
0000000895
Perioden 201801 omfattar januari-april,
Perioden 201802 omfattar maj-augusti,
Perioden 201803 omfattar tappningen september-december sammanlagt, inte
per månad
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