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UPS International 
Guide för alkoholtransporter

UPS erbjuder en lång rad tekniska 
möjligheter och olika servicealternativ 
som ger vinbranschen möjlighet att 
expandera till nya marknader, öka 
intäkterna och hålla kostnaderna 
nere samtidigt som uppdraget för 
kunden underlättas och kundens 
upplevelse av leveransen förbättras. 
Tack vare UPS® integrerade teknik 
kan vinleverantörer effektivisera 
sina transportprocesser och spara 
värdefull tid samtidigt som kunderna 
får spårningsinformation och 
aviseringar i realtid som säkerställer 
att varorna levereras effektivt och 
uppfyller kundens förväntningar kring 
leveransen.

Nå ut till fler kunder runt 
om i världen och dra 
fördel av den växande 
internationella marknaden! 
Vi på UPS hjälper dig att 
expandera din verksamhet 
över hela världen.
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1–3 dagar

UPS Express Plus® Garanterad leverans inom 1–3 dagar kl. 9.00 beroende på ursprungs- 
och destinationsland

UPS Express® Garanterad leverans inom 1–3 dagar kl. 10.30, kl. 12.00 eller kl. 14.00 
beroende på ursprungs- och destinationsland

UPS Express Freight® Garanterad leverans inom 1–3 dagar innan dagens slut beroende på 
ursprungs- och destinationsland

UPS Saver® Garanterad leverans inom 1–3 dagar innan dagens slut beroende på 
ursprungs- och destinationsland

UPS Expedited® Schemalagd datumbestämd leverans till adresser utanför Europa

UPS Standard® Schemalagd datumbestämd leverans till adresser i hela Europa

Gå in på ups.com för att läsa mer om garantier, servicetillgänglighet, utlovade leveranstider eller för att boka  
en upphämtning. En del sändningar till och från vissa platser kan kräva extra transittid.

Den snabbhet du behöver

Papperslös faktura
Med färre pappersdokument blir internationella försändelser enklare och tullklarering effektivare
UPS Paperless® Invoice bidrar till hållbarhet och förenklar ditt pappersarbete genom att du inte behöver lämna  
in någon papperskopia på den faktiska tullfakturan mellan säljare och köpare.

Tjänsten ger dig möjlighet att integrera order- och sändningshantering elektroniskt och effektivisera 
tullklareringsprocessen genom att lämna informationen digitalt. UPS Paperless Invoice fungerar smidigt med  
UPS alla sändningssystem. Det behövs ingen annan programvara.



Skydda dina viner och spritdrycker 
året runt
Anpassat deklarerat värde1
UPS® erbjuder en försäkring av alkoholförsändelser och vin 
upp till hela försäljningsvärdet av varorna. Försäkringen 
täcker förluster i samband med skador och problem p.g.a. 
temperaturförändringar som t.ex. urtryckta vinkorkar 
och läckage. Utnyttja enkelheten i kolliförsäkringen av 
sändningar med avgifterna integrerade direkt i din UPS®-
faktura. Kontakta din lokala kundtjänst för mer information 
och om för att få reda på om produkten är tillgänglig.

Sluta oroa dig – skicka vin och spritdrycker året runt 
Flytta vinerna och spritdryckerna från dina hyllor till dina 
kunder och minska lagerkostnaderna, öka intäkterna och  
få återkommande kunder.
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1Anpassat deklarerat värde är en produkt från United Parcel Service, Inc. Produkterna administreras av  
UPS Capital Corporation som är ett dotterbolag till United Parcel Service, Inc. Produkterna finns inte tillgängliga överallt. 
Kontakta din lokala kundtjänst för mer information och om produkten finns tillgänglig.
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Riktlinjer för effektiv emballering
Med hjälp av våra emballageriktlinjer och rutiner som 
utvecklats genom forskning på UPS kan du säkerställa 
att vinet kommer fram säkert och i tid. Alla sändningar 
måste uppfylla UPS emballagekrav för vin. UPS godtar 
inneremballage i formpressad frigolit (EPS), vikbara 
wellpapplådor eller formpressade fiberbrickor. Varje 
enskild förpackningskomponent ser till att flaskorna 
stannar kvar mitt i transportbehållaren på avstånd 
från sidoväggarna.

Kraftigt vikbart yttre emballage krävs.

Inneremballage i frigolit 
med vikbar wellpapp som 
ytterbehållare
Formpressad frigolit för transport av glasflaskor 
ger maximalt skydd invändigt för olika typer av 
glasflaskor och flaskformer. Alla frigolitförpackningar 
ska inneslutas i en vikbar wellpappytterlåda i lämplig 
storlek och alla förslutningsflikar ska säkras på ovan- 
och undersidan med stark tejp.

Formpressad pappersmassa 
eller vikbar wellpapp med 
ytterbehållare i wellpapp
Förpackningar av pressad pappersmassa bör testas 
av tillverkaren innan de används vid transporter för 
att uppfylla ISTAs eller UPS förpacknings- och testkrav. 
Allt inneremballage av pressad pappersmassa eller 
vikbara wellpapplådor måste passa exakt inuti 
den yttre vikbara lådan i lämplig storlek och alla 
förslutningsflikar ska säkras på ovan- och undersidan 
med självhäftande tejp.

För mer information, gå in på ups.com
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Vi hjälper dig oavsett om det handlar om sändningar inrikes, inom 
Europeiska unionen eller internationellt!

Våra tjänster inom EU: Alkohol får fraktas inrikes och 
inom EU (B2B och B2C) med undantag för Finland 
och Sverige samt länder som inte omfattas av EU:s 
tullområde eller EU:s gemensamma system för 
mervärdesskatt (moms).

UPS fraktar endast alkoholhaltiga drycker som:

• har en alkoholprocent som understiger 70 %

• förvaras i behållare om 5 liter eller mindre

• kan skickas med betald punktskatt eller som 
omfattas av ett punktskatteuppskov.

• Det går inte att skicka punktskattepliktiga varor 
med uppskov inom eller från Lettland och Malta.

Punktskatter

Alkohol är belagt med punktskatt i alla EU:s 
medlemsstater. Punktskatten ska generellt 
betalas i den medlemsstat dit varan levereras. 
För att underlätta förfarandet transporteras 
punktbeskattade varor från en medlemsstat till en 
annan med ett punktskatteuppskov fram till att de 
kommer fram till det slutgiltiga destinationslandet.

Om en kommersiell sändning redan har släppts 
för konsumtion (och skatten därför är betald) i 
en medlemsstat och sedan transporteras till en 
annan medlemsstat som är slutdestinationen, 
finns det ett återbetalningssystem som förhindrar 
dubbelbeskattning.

Alla punktskattebelagda varor som transporteras 
mellan medlemsstaterna ska åtföljas av 
följande dokument:

• ett elektroniskt administrativt dokument (eAD) för 
varor som omfattas av ett punktskatteuppskov

   ELLER

• ett förenklat ledsagardokument (SAAD) för varor 
där skatten har betalats i den medlemsstat som 
varorna sändes från.

Dokumenten ger myndigheterna möjlighet att 
kontrollera och se till att tillämpliga skatter betalas. 
Korrekt dokumentation gör det också möjligt för 
avsändaren att få tillbaka eller, om det gäller varor 
med punktskatteuppskov, undvika att betala 
punktskatt vid transport till andra EU-länder. 



Avsändaren ska, om han eller hon blir ombedd, kunna 
uppvisa bevis på att han eller hon antingen har betalat 
punktskatt eller att varorna omfattas av ett korrekt 
uppskovsförfarande. Observera att UPS inte utfärdar 
följedokument eller returnerar dem till avsändaren.

På följande webbplatser hittar du information 
om punktskattesystemet publicerat av 
Europeiska kommissionen:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/
excise-duties-alcohol-tobacco-energy/general-
overview_en och 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/
TXT/?uri=LEGISSUM%3Al31018

Försändelser av alkoholhaltiga drycker som 
omfattas av punktskatteuppskov måste registreras 
i EMCS (systemet för kontroller av förflyttningar 
av punktskattepliktiga varor). Sändningarna ska 
åtföljas av ett eAD. Avsändaren av varor som 
omfattas av punktskatteuppskov måste vara en 
godkänd upplagshavare som skickar varor från ett 
skatteupplag. Han eller hon måste kunna uppvisa en 
garanti för punktbeskattade varor de skickar till en 
annan medlemsstat och som omfattas av ett uppskov. 
Information om EMCS (Punktskattebevaknings- 
och kontrollsystemet):

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/
excise-duties-alcohol-tobacco-energy/excise-
movement-control-system_en

Sändningar som omfattar alkoholhaltiga drycker och 
har släppts för konsumtion (och för vilka skatten har 
betalats) i en medlemsstat ska åtföljas av ett SAAD.

Mottagaren ansvarar för att betala punktskatt i sitt 
land och införskaffa följedokumentet, dvs. eAD 
eller SAAD.

Med hjälp av beviset för att följedokumenten 
utfärdats på ett korrekt sätt kan säljaren ansöka om 
återbetalning av punktskatt som betalats i det land 
varorna sändes från eller för att få ut sin garanti om 
varorna omfattades av ett uppskov.

Vid distansförsäljning (försäljning till en privatperson 
i en annan medlemsstat) gäller principen om 
beskattning i destinationslandet. Det kan också 
handla om en person som inte bedriver självständig 
ekonomisk verksamhet i destinationslandet.

Produkter som redan har släppts för konsumtion 
och som transporteras till en annan medlemsstat 
blir därför föremål för punktbeskattning i 

destinationslandet. Den person som ansvarar för att 
betala punktskatten är säljaren.

Säljaren måste se till att punktskatten betalas i den 
mottagande medlemsstaten före transporten. 
Personen eller dennes skatteombud ska registrera sig 
hos behörig myndighet i mottagarlandet och se till att 
punktskatten betalas. De flesta medlemsstater kräver 
att det finns ett skatteombud före det sker någon 
sändning till privatpersoner i dessa medlemsstater. 
Skattskyldigheten inträder när de punktskattebelagda 
varorna levereras.

För att förhindra dubbelbeskattning finns det 
ett återbetalningssystem för ersättning av den 
betalda punktskatten i den första medlemsstaten 
och som regleras av de bestämmelser som gäller i 
den medlemsstaten.

Sändningar avsedda för privatpersoner i andra 
medlemsstater ska åtföljas av en faktura eller ett 
transportdokument som bevisar att punktskatten 
i den medlemsstat där varan levereras, har 
betalts eller säkerställts. Beviset kan bestå av 
namnet eller momsregistreringsnummer på ett 
skatteombud i destinationslandet eller det egna 
momsregistreringsnumret om säljaren själv är 
registrerad i destinationslandet.

Inrikessändningar kräver normalt sett inga 
särskilda dokument som punktskattemärken eller 
skattemärken utom vid följande omständigheter:

Italien och Portugal:

• Sändningar som omfattar vin måste åtföljas av 
följedokument.

• Mellanprodukter på flaska och sprit på flaska 
kräver skattemärken.

Frankrike och Spanien:

• Alla alkoholhaltiga drycker kräver skattemärken.

• I Spanien omfattas spritdrycker med en 
volymprocent på 1,5 % eller med ett innehåll på 
mindre än 0,5 liter eller mindre.

Storbritannien:

• Spritdrycker med en alkoholhalt som överstiger 35 
volymprocent och som säljs i flaskor om 35 cl eller 
mer kräver ett skattemärke.
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Internationella riktlinjer
Alla sändningar med alkohol måste hanteras med UPS-kompatibla sändningslösningar som t.ex. UPS WorldShip® 
eller något annat godkänt tredjepartsleverantörsystem. Alla sändningar kräver också en detaljerad tullfaktura  
och måste använda tilläggstjänsten “Myndig persons underskrift krävs”.

Varubeskrivningen i tullfakturan och alkoholmärkningen i alla alkoholsändningar ska förutom information som  
rör det specifika landet även omfattas av följande information:

a) detaljerad beskrivning av varorna; b) mängd; c) förpackningsspecifikation (i flaska, burk osv.) d) märke; 
e) ursprung /produktionsplats f) alkoholstyrka i %; g) harmoniserad varukod (tullfaktura); h) information om 
vingården (vin); i) maltkoncentration (öl); samt j) om leveransen är avsedd för kommersiellt eller eget bruk 
(tullfaktura).

Gemensamma krav vid sändningar till Europeiska unionen
Vid transport från ett icke-EU-land till ett EU-land ska följande beaktas:

Tjänsteleverantören täcker kostnaderna för tullklarering av alkohol vid införselplatsen där tull, moms och 
punktskatt betalas. En tullklarering av alkohol för fri cirkulation med efterföljande transport av alkohol som 
omfattas av punktskatteuppskov är inte möjlig såvida inget annat anges nedan. Tullklareringen i ett EU-land och 
efterföljande transport av alkohol till en annan EU-medlemsstat ingår inte i tjänsten såvida inget annat anges.

Alkoholhaltiga drycker är belagda med punktskatt. Punktskatt gäller vanligtvis för mängden dryck samt 
alkoholhalten. Beräkningen av punktskatt för öl beror på landet. En del länder beräknar punktskatten efter 
alkoholprocenten, andra efter Platograd. Informationen måste visas på fakturan för att punktskatten ska 
kunna fastställas.

Import av vin och vinprodukter ska åtföljas av följande:

• Intyg utfärdat av behörigt organ som ska uppföras på en förteckning som ska offentliggöras av kommissionen  
i produktens ursprungsland.

• En analysrapport som upprättats av ett organ som utsetts av produktens ursprungsland såvida produkten är 
avsedd för direkt konsumtion av människor.

• Inga intyg eller analysrapporter behöver tillhandahållas för produkter med ursprung i och exporterade från 
tredjeländer i märkta behållare om högst fem liter och försedda med en engångsförslutning och där den totala 
mängden som transporteras, oavsett om den består av flera sändningar eller inte, inte överstiger 100 liter.

• Import av vin och vinprodukter i EU regleras av en gemensam organisation av marknaden för vin med regler 
om märkning och uppvisande av vin- och ytterligare dokumentation. Märkningen för vin och vinprodukter 
ska uppvisa någon av följande information som t.ex. produktkategorin (t.ex. ”vin”, ”mousserande vin”, 
”starkvin”), skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning om vinet har ett sådant skydd, 
den faktiska alkoholstyrkan i volymprocent, en härkomstbeteckning, tappningsföretag eller beteckning 
för producenten eller säljaren om det handlar om ”mousserande vin” eller andra produkter inom kategorin 
mousserande vin. Reglerna anges i EU-förordning 2009/491. Förordningen kan kontrolleras på EU-webbplatsen 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Observera att exporter från EU till länder utanför EU med punktskatteuppskov inte är tillåtna såvida inte 
exportdeklarationen fylls i av avsändaren i förväg.
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B2B (L2L) B2C

Land Riktlinjer för licensinnehavare till licensinnehavare Riktlinjer för licensinnehavare till konsument

Argentina

Vin för B2B och B2C.

Mottagaren måste vara en godkänd, kommersiell  importör av alkohol 
med giltiga tillstånd från alkoholmyndigheten samt importtillstånd för 
varje enskild sändning.

Druv-/vinodlingsintyg för vinsändningar.

UPS tillhandahåller inte tjänsten.

Aruba

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C

Inga ytterligare krav för vin- eller ölsändningar. För B2B 
starkspritssändningar måste mottagaren vara registrerad i Aruba. 
Importtullar grundas på antal liter som importeras. Myndighetsinspektion 
kan krävas.

Inga ytterligare begränsningar.

Australien

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

UPS levererar endast till New South Wales, Victoria, Australian Capital 
Territory, Södra Australien, Västra Australien och Tasmanien.

UPS kan inte leverera till Queensland och Northern Territories  
på grund av vissa orters lokala alkoholbestämmelser.

Importtillståndsmärkningen på flaskan måste innehålla följande:

• Uppmätt innehåll

• Handelsmärkning

• Ingredienser

• Distribution i Australien

• Producent

Får inte innehålla följande:

• ”Låg alkoholhalt”, ”alkoholfri”, ”ej berusande”

• Andra uppgifter kring hälsa eller näringsinnehåll än energi- och 
kolhydratinnehåll

Konjak, rom eller whisky måste mogna i trätunnor i minst två år före 
leverans från tullkontroll. Ett mognadscertifikat bör erhållas. 

Se AUSTRALIAN CUSTOM NOTICE NO. 2007/19  

UPS levererar endast till New South Wales, Victoria, Australian Capital 
Territory, Södra Australien, Västra Australien och Tasmanien.

UPS kan inte leverera till Queensland och Northern Territories  
på grund av vissa orters lokala alkoholbestämmelser. För sprit med en 
etanolmängd på mer än 0,5 volymprocent måste märkningen innehålla:

• Alkoholinnehåll som en del av starkspriten (enligt måttangivelsereglerna 
enligt National Trade Measurement Regulations 2009 Cth)

• Antal standardportioner per förpackning

• Partinummer

• Användnings- och lagringsanvisningar om starkspritens inneboende 
egenskaper motiverar sådana anvisningar  
av hälso- och säkerhetsskäl

• Informationen ska stå på engelska. Andra språk kan få förekomma på 
etiketten men får då inte stå i strid med informationen på engelska.

Får inte innehålla följande:

• ”Låg alkoholhalt”, ”alkoholfri” eller ”ej berusande”

• Andra hälso- eller näringsangivelser än kolhydratinnehåll

Undantag från märkningskraven:

• Vin som tappats före den 20 december 2002 med en hållbarhet på över 
12 månader kan undantas om vinet uppfyller kraven det datum då det 
tappades.

UPS levererar endast till Nya Sydwales, Victoria, Australian Capital Territory, 
Södra och Västra Australien samt Tasmanien.

UPS kan inte leverera till Queensland och Northern Territories på grund av 
vissa orters lokala alkoholbestämmelser.  

Bahamas

Vin endast för B2B. 

Originalfaktura med företagslogotyp krävs. UPS WorldShip®-fakturor 
accepteras inte  

Samma som företagsleverans (licensinnehavare).   

Barbados

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

Formell införsel Varken restriktioner eller certifikat behövs. Ingen 
begränsning av alkoholinnehåll eller mängd flaskor. Fakturor måste 
alltid ange alkoholvolym samt flaskans storlek. Importtullar och 
punktskattesatser varierar.

Samma som företagsleverans (licensinnehavare).

Belgien

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

Varor i tullager kan inte transporteras från införselstället till kunden eller 
dennes tullombud.

Se de gemensamma kraven för sändningar till EU.

Samma som företagsleverans (licensinnehavare).   

Bermuda

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C

Tullavgift betalas baserat på alkoholhalten. På fakturan måste  storleken på 
flaskan och procentandelen alkoholinnehåll anges. Fakturan kan inte vara 
en UPS WorldShip-faktura.

Samma som företagsleverans (licensinnehavare).

Bulgarien

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

Se de gemensamma kraven för sändningar till EU. Samma som företagsleverans (licensinnehavare).

Caymanöarna

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C

Mottagaren måste inneha en spritdistributionslicens och en giltig handels- 
och företagslicens.

Max 2 liter per sändning.

Chile

Vin endast för B2B. Ingen 
öl eller sprit (starksprit).

• Importer kan granskas av SAG (den statliga jordbruksmyndigheten)

• Upp till 24 flaskor av samma typ kan föras in utan tillstånd.  
I annat fall måste kunden ha ett särskiltimporttillstånd.

UPS tillhandahåller inte tjänsten.

Colombia

Vin endast för B2B.  Ingen 
öl eller sprit (starksprit).

Tillhandahåll:

• Importlicens/-tillstånd

• Hygien-certifikat

• Godkännandeintyg från DIAN

Alla flaskor måste ha ursprungsetikett där följande anges: ”Endast för 
import till Republiken Colombia” UPS kan endast transportera sändningar 
med prover.

Alla sändningar som inte är prover måste transporteras med en 
transporttjänst.

UPS tillhandahåller inte tjänsten.



10

B2B (L2L) B2C

Land Riktlinjer för licensinnehavare till licensinnehavare Riktlinjer för licensinnehavare till konsument

Costa Rica

Vin endast för B2B. Ingen 
öl eller sprit (starksprit).

Tillhandahåll:

• Importlicens

• Hälsotillstånd

• Inspektion krävs vid import

Ett importtillstånd för alkoholhaltiga drycker som utfärdas av 
hälsoministeriet i Costa Rica erfordras. Om du inte har dessa tillstånd 
kommer dina varor att lagras på ett tullager till dess att du får tillstånden.

UPS tillhandahåller inte tjänsten.

Cypern

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

Alkoholhaltiga drycker får inte säljas och levereras till minderåriga 
personer (17 år). Avsändaren ansvarar för att kontrollera åldern på 
mottagaren före leverans.

Se de gemensamma kraven för sändningar till  
Europeiska unionen.

Samma som företagsleverans (licensinnehavare).   

Danmark

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

Varor i tullager kan inte transporteras från införselstället till kunden eller 
dennes tullombud.

Kommersiella importörer ska registreras för att få importera 
alkoholhaltiga drycker.

Alkoholhaltiga drycker får inte säljas och levereras till minderåriga 
personer (18 år för en alkoholhalt på 16,5 % eller högre, 16 år för en 
alkoholhalt under 16,5 %). Avsändaren ansvarar för att kontrollera åldern 
på mottagaren före leverans.

Se de gemensamma kraven för sändningar till EU.

Privatimportörer får importera alkohol i små mängder för eget bruk utan 
att behöva registreras.

Samma som riktlinjerna för licensinnehavare till licensinnehavare

Dominikanska 
republiken

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

Tillhandahåll:

• Importlicens/-tillstånd

Alla sändningar måste hanteras som formella tulldeklarationer.

Sanitetsregistrering krävs och ska erhållas före tillverkning, produktion, 
import, emballering, lagring, transport, kampanjförande, distribution och 
användning av någon av dessa produkter. 

Samma som företagsleverans (licensinnehavare).  

Ecuador

Öl, vin och sprit 
(starksprit) endast för 
B2B. Ingen B2C.  

formell införsel och förhandstillstånd krävs  UPS tillhandahåller inte tjänsten.

El Salvador

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.  

• Prislista

• Certifikat om fri försäljning

• Hälsotillstånd

• Alkoholgrader 

• NIT registrerad i tullsystemet   

Samma som företagsleverans (licensinnehavare).  

Filippinerna

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

Importören måste tillhandahålla:

• importlicens/-tillstånd.

Ytterligare dokumentation för spritdrycker:

• BRN (bankreferensnummer) och TIN (skatteidentifikationsnummer) för 
registrerad importör

• e-ATRIG (elektronisk behörighet att lämna ut importerade varor). 
Mottagaren måste vara registrerad hos BIR som importör/distributör av 
alkoholhaltiga drycker

• MSDS (säkerhetsdatablad)

• LTO (verksamhetslicens) från FDA (amerikanska livsmedels- och 
läkemedelsmyndigheten)

• CPR (certifikat för produktregistrering) från FDA  

• Mängden ska vara rimlig

• Endast en flaska för varje typ av alkoholhaltig dryck

• Mottagaren ska inkomma med en skriftlig begäran till tullen om 
sändningens värde överstiger 500 USD

Finland

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

Tjänsteleverantören täcker kostnaderna för tullklarering av alkohol vid 
införselstället där tull, moms och punktskatt betalas. En tullklarering 
av alkohol för fri omsättning med efterföljande transport av alkohol 
som omfattas av punktskatteuppskov är den vanliga proceduren för 
kommersiella importörer. Den kommersiella importören ansvarar för 
införseldeklaration av transporten med punktskatteuppskov inom 
respektive system (EMCS – systemet för förflyttning och kontroll av 
punktskattepliktiga varor). Det går att betala punktskatten i samband med 
tulldeklarationen.

Tullklarering i Finland och efterföljande transport till andra EU-
medlemsstater ingår inte i tjänsten.

Alkoholhaltiga drycker får inte säljas och levereras  
till minderåriga

(18 år för drycker med en alkoholhalt upp till 22 %, 20 år för drycker med en 
alkoholhalt över 22 %). Avsändaren ansvarar för att kontrollera åldern på 
mottagaren före leverans.

Se de gemensamma kraven för sändningar till EU.

Privatimportörer får importera alkohol i små mängder för eget bruk 
utan tillstånd. Det finns ingen övre gräns för hur stor mängd av olika 
alkoholhaltiga drycker som godtas som ”eget bruk”.

Privatpersoner måste betala punktskatt direkt till tullkontoret om inte 
avsändaren redan har betalat den. Om tullen inte godkänner mängden 
alkohol för eget bruk betraktas sändningen som en kommersiell import. 
Varorna måste då returneras  
eller överges.
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Frankrike

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

Tull, moms och punktskatt måste betalas där tullklarering sker.

Tullklarering i Frankrike och efterföljande transport till en annan EU-
medlemsstat är inte tillåten. Den maximala mängden alkoholhaltiga 
drycker per mottagare är 10 liter sprit eller starksprit, 90 liter vin, 20 
liter mellanprodukter, 60 liter mousserande vin och 100 liter öl. OBS! En 
leverans via UPS får inte överstiga 100 liter. UPS tullombudstjänst för 
tullklarering av alkoholhaltiga drycker ingår inte som standard.  
Tilläggsavgifter tillkommer.

Se de gemensamma kraven för sändningar till EU.

Samma som företagsleverans (licensinnehavare).  

Grekland

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

För vinsförsändelser behöver inga certifikat eller analysrapporter 
tillhandahållas för produkter som härrör och exporteras från 
tredjepartsländer i märkta behållare på högst fem liter förseglade med 
engångsförslutningar där den totala mängden som transporteras inte 
överstiger 100 liter, oavsett om den sker i separata sändningar eller inte. 
Vinförsändelser som kräver eller åtföljs av certifikat eller analysrapporter 
kan inte klareras av UPS.  

Privatimportörer får importera begränsade mängder av alkohol för eget 
bruk utan licens. Gränsen är tre flaskor alkoholhaltig dryck. Tullklareringen 
sker för privatimportörens räkning. Tull, moms och punktskatt ska betalas. 
Större mängder vin betraktas som kommersiella importer och får endast 
importeras av registrerade företag.

Samma som företagsleverans (licensinnehavare).  

Guatemala

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.  

Importören måste inneha importtillstånd. Tullen måste underrättas om 
import av alkohol. Om tullen inte informeras kan kunden få böta 5 000 USD 
för att inte ha klarerat.   

Mängden är begränsad till 2 flaskor per importör.

Samma som företagsleverans (licensinnehavare).  

Haiti

Öl, vin och sprit 
(starksprit) endast för 
B2B. Ingen B2C.

Formell införsel och förhandstillstånd krävs. UPS tillhandahåller inte tjänsten.

Honduras

Öl, vin och sprit 
(starksprit) endast för 
B2B. Ingen B2C.  

Inga UPS WorldShip®-fakturor accepteras.

• Hälsotillstånd

• Alkoholgrader

• Importlicens

• Fytosanitet

• Harmoniserad kod

• Fullständig varubeskrivning

• Tullavgift betalas utifrån alkoholhalten

Importören måste vara den juridiska representanten för varumärket i 
Honduras   

UPS tillhandahåller inte tjänsten.

Hongkong

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

För alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt på mer än 30 volymprocent 
uppmätt vid en temperatur på 20 °C ska  
följande tillhandahållas:

• Importlicens/-tillstånd

Om volymprocenten understiger 30 % behövs inget tillstånd.

Samma som företagsleverans (licensinnehavare).  

Indien

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

Importören måste tillhandahålla: 

Importlicens för statlig punktskatt

Intyg från hälsomyndigheten (inspektion krävs vid import)

Ingen import av alkoholhaltiga drycker till följande delstater godkänns: 
Gujarat, Bihar, Nagaland, Union Territory of Lakshadweep och Kerala  

Importören måste erhålla en import-export-kod utfärdad av 
generaldirektören för utrikeshandel på handelsdepartementet.Ingen 
import av alkoholhaltiga drycker till följande  
delstater godkänns: 

Gujarat, Bihar, Nagaland, Union Territory of Lakshadweep och Kerala 
Mottagaren och/eller avsedda mottagare av sändningen måste vara över 
25 år.

Varje enskild sändning av alkoholhaltiga drycker får inte överstiga 70 kg i 
vikt. 

Importtullar tas inte ut på alkoholhaltiga drycker som inte överstiger 2 liter 
i volym totalt per sändning.  

Island

Vin endast för B2B. Ingen 
öl eller sprit (starksprit). 
Ingen B2C.

Särskilt tillstånd krävs för sändningar som innehåller över  
80 % alkohol.

UPS tillhandahåller inte tjänsten.

Israel

Öl, vin och sprit 
(starksprit) endast för 
B2B. Ingen B2C.

Tillhandahåll: 

• importlicens/-tillstånd.

Max 2 liter per sändning.

En större mängd kräver godkännande/certifiering av Israels 
hälsovårdsministerium och fullständig beskrivning av innehållet, inklusive 
procentandel av alkohol på tullfaktura.

UPS tillhandahåller inte tjänsten.

Italien

Vin för B2B och B2C.  

Öl och spritdrycker 
(starksprit) endast B2B. 

 

För vinsförsändelser behöver inga certifikat eller analysrapporter 
tillhandahållas för produkter som härrör och exporteras från 
tredjepartsländer i märkta behållare på högst fem liter förseglade med 
engångsförslutningar där den totala mängden som transporteras inte 
överstiger 100 liter, oavsett om den sker i separata sändningar eller inte.  

Privata importörer kan importera vin för eget bruk utan hälsointyg.

En privatimportör får importera högst 5 liter.

Samma som företagsleverans (licensinnehavare).  
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Jamaica

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.  

Spirits Pool-licens från Spirits Pool Association och  
formell införsel.  

Inget tillstånd krävs för personliga kvantiteter  

Japan

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

Importören måste tillhandahålla:

• deklaration av import av livsmedel osv. till en karantänstation som har 
jurisdiktion över importområdet.

Import för återförsäljning – Importör måste:

• skaffa en licens enligt bestämmelserna i Liquor Tax Law 
(spritskattelagen).

Vinbehållarna ska vara försedda med uppgifter som gör att 
tappningsföretaget kan identifieras.

För mer information, se:  
http://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/ 
kojin/3105_e.htm

Fakturan måste ange att vinet är för ”eget bruk” och får inte säljas vidare.

Sändningen får inte väga mer än 10 kg.

För mer information, se:  
http://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/kojin/3105_e.htm

Kanada

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

Alla B2B-beställningar av alkohol måste hanteras genom den av den lokala 
alkoholmyndigheten.

Alberta: Alkoholsändningar kan endast skickas med flyg (Express eller 
Express Saver). IOR (Importer of Record) på tullfakturan måste vara den 
person som köpte alkoholen och inga andra varor än alkohol kan ingå i 
sändningen. Högst 45 liter alkohol kan importeras per 90 dagar och en 
avgift tillkommer på utländsk alkohol. Dokumentation för sändningar som 
överstiger 6 liter måste behandlas av AGCL (Alberta Gaming and Liquor 
Commission). Alla andra sändningar klareras av mottagaren.  
En tullfaktura samt betalningsbevis från leverantören krävs för alla 
sändningar. 

Brittiska columbia: Alkoholsändningar kan skickas med mark- eller 
flygtjänster. IOR (Importer of Record) på tullfakturan är British Columbia 
Liquor Control Board (BCLCB) care of (c/o) mottagaren. Inga andra varor än 
alkohol kan ingå i sändningen. Högst 45 liter alkohol kan importeras per 
dag och en avgift tillämpas på utländsk alkohol. BCLCB samarbetar med 
mottagaren för att samla alla avgifter och meddela när UPS kan leverera 
sändningen. En tullfaktura samt betalningsbevis från leverantören krävs 
för alla sändningar.

Quebec: Alkoholsändningar kan endast skickas med flyg (Express eller 
Express Saver). IOR (Importer of Record) på tullfakturan måste vara den 
person som köpte alkoholen och inga andra varor än alkohol kan ingå i 
sändningen. Mottagaren måste ha tillstånd för alla sändningar över 0,5 
% (alkoholvolymprocent). Det finns en avgift som tillämpas på utländsk 
alkohol och ett maximum på 45 liter per dag. När sändningen är klarerad av 
Societe des Alcools du Quebec (SAQ) kan UPS leverera den. En tullfaktura 
samt betalningsbevis från leverantören krävs för alla sändningar.

Manitoba: Alkoholsändningar kan endast skickas med flyg (Express 
eller Express Saver). IOR (Importer of Record) på tullfakturan måste 
vara den person som köpte alkoholen och inga andra varor än alkohol 
kan ingå i sändningen. Det finns en avgift som tillämpas på utländsk 
alkohol men det finns ingen gräns för mängden som kan importeras. 
Under klareringsprocessen måste IOR betala alla utestående avgifter. 
När de har betalats till myndigheterna och UPS har detta godkännande 
kan sändningen levereras. En tullfaktura samt betalningsbevis från 
leverantören krävs för alla sändningar.

Ontario: Alkoholsändningar kan skickas med mark- eller flygtjänster. IOR 
(Importer of Record) på tullfakturan är LBCO (Liquor Control Board of 
Ontario) care of (c/o) mottagaren och inga andra varor än alkohol kan ingå 
i sändningen. Högst 45 liter alkohol kan importeras per dag och en avgift 
tillämpas på utländsk alkohol. Bevis på betalning måste också lämnas 
till UPS Supply Chain Solutions® Tullklarering och eventuella utestående 
avgifter och skatter måste vara betalda av mottagaren innan en sändning 
kan levereras. En tullfaktura samt betalningsbevis från leverantören krävs 
för alla sändningar.

UPS kan inte leverera till New Brunswick, Newfoundland, Northwest 
Territories, Nova Scotia, Nunavut, Prince Edward Island, Saskatchewan eller 
Yukon.
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Kina

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

Avsändare och mottagare måste vara godkända UPS-konton.
Avsändande och mottagande företag måste registrera produkten hos 
CIQ (den kinesiska inspektions- och karantänmyndigheten) och få 
importtillståndsnummer (produkter måste registreras var för sig och 
endast en gång).

Se CIQ:s webbplats: http://ire.eciq.cn/

Tillhandahåll: 

• ursprungsbevis 

• förpackningsintyg (för att bevisa förpackningstypen)

• fullmakt med mottagarens underskrift (beskrivning av varorna på 
kinesiska)

• etiketter i färg 

• för destillerat vin krävs mjukmedelstestrapport och DBP, DEHP, DINP 
måste ingå i rapporten.  

Faktura med giltiga uppgifter på mottagaren som namn, mobilnummer 
och e-postadress:

• Fullmakt med mottagarens underskrift (Beskrivning av  
varorna på kinesiska)

• Inköpsorderkopia (för att intyga värdet)

• Färgkopia på mottagarens id-kort (kinesisk medborgare; fram- och 
baksida) eller pass, visum och inresehandlingar (utländska medborgare 
bosatta i Kina) Den kinesiska tullen har en egen prislista för vin.

För en alkoholhalt under 12 % och under 750 ml/flaska är värdet  100 RMB/
flaska (10 flaskor maximalt).

För en alkoholhalt över 12 % men mindre än eller lika med 22 % och under 
750 ml/flaska är värdet 200 RMB/flaska (högst 5 flaskor).

Måste utgöra en rimlig mängd för privatbruk. Baserat på  
faktiskt värde:

• För ett flertal varor är det maximala värdet 1 000 RMB (800 RMB från HK/
MO), dvs. att det faktiska värdet är 300 RMB per flaska, 3 flaskor är högsta 
antal.

• Om det faktiska värdet överskrider 1 000 RMB måste det motsvara en 
sändning med en enda vara.

Kroatien

Öl, vin och sprit 
(starksprit) endast för 
B2B.

Tillhandahåll:

• Importlicens/-tillstånd

UPS tillhandahåller inte tjänsten.

Lettland

Öl, vin och spritdrycker 
(starksprit) endast till 
B2B. Ingen B2C.

Endast smakprov tillåtna. Sanitär inspektion och frisläppande av varor från 
tullen krävs av mottagaren. 

UPS erbjuder inte klarering av alkoholvaror. 

Följande uppgifter måste anges på fakturan: alkoholhalt i procent + 
kvantitet i liter + tydlig beskrivning av produkten. 

Se gängse krav vid frakt till Europeiska unionen.

UPS tillhandahåller inte tjänsten

Liechtenstein

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

Samma som riktlinjer som för Schweiz. Samma som riktlinjer som för Schweiz.

Luxemburg

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

Alkoholhaltiga drycker får inte säljas och levereras till minderåriga (16 
år). Avsändaren ansvarar för att kontrollera åldern på mottagaren före 
leverans.

Se de gemensamma kraven för sändningar till EU.

Samma som företagsleverans (licensinnehavare).  

Macao

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

För sändningar/importer av alkoholhaltiga drycker med en volymprocent 
på över 30 % krävs en importlicens som utfärdas av finansmyndigheten i 
Macao.

• För sändningar/importer av alkoholhaltiga drycker med en 
volymprocent på över 30 % krävs en importlicens som utfärdas av 
finansmyndigheten i Macao.

• Köp för personligt bruk: Rimlig mängd (riktlinjen för vin ska vara upp till 
MOP5000).  

Malaysia

Endast öl och vin för B2B. 
Ingen sprit (starksprit) 
eller B2C.   

Endast för vin och öl. Importören måste tillhandahålla:

• importlicens/-tillstånd.  

UPS tillhandahåller inte tjänsten.

Malta

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

Kommersiella importörer (återförsäljare) måste köpa skattemärken efter 
tullklareringen för att betala punktskatten. Skattemärkena ska fästas på 
flaskorna.

För vinsändningar måste inga certifikat eller analysrapporter 
tillhandahållas för produkter med ursprung i eller som exporteras 
från tredjeländer i märkta behållare under fem liter och behållarna är 
förseglade med engångsförslutningar där den totala mängden som 
transporteras inte, oavsett om den sker i flera separata sändningar eller 
inte, överstiger 100 liter.

Se de gemensamma kraven för sändningar till EU.

Privatimportörer som importerar alkohol för eget bruk kan betala 
punktskatten i samband med importdeklarationen, tillsammans med 
moms och tull.

Samma som riktlinjerna för licensinnehavare till licensinnehavare.

Martinique

Vin endast för B2B. Ingen 
öl eller sprit (starksprit) 
eller B2C.   

”ACQUIS DE LA REGIE”: landsdokument som anger namnet på drycken (t.ex. 
starksprit eller aperitif), sammansättningen och halten ren alkohol.

UPS tillhandahåller inte tjänsten.

Mexiko

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

Mottagaren måste vara registrerad i skattebetalarregistret för 
alkoholhaltiga drycker för att sedan registreras i sektorimportlicensen för 
alkoholhaltiga drycker. 

Det finns ingen gräns för drycker med mindre än 24 % alkohol.

Drycker mellan 24 och 70 % alkohol måste förvaras i behållare under 5 liter. 
Det finns ingen volymgräns. Drycker med över 70 % alkohol är inte tillåtna  

Gränsen är 1 000 USD för enskild konsumtion, högst en gång per 
månad. Alla drycker måste följa de beräknade priserna som bestämts av 
skattemyndigheterna. 

Samma som företagsleverans (licensinnehavare).  

Monaco

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

Samma som riktlinjerna för Frankrike  Samma som riktlinjerna för Frankrike  
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Nederländerna

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

Varor i tullager kan inte transporteras från införselstället till kunden eller 
dennes tullombud.

Leverans av alkoholhaltiga drycker med mer än 0,5 % alkohol till personer 
som inte har fyllt 18 är inte tillåtet. Avsändaren eller säljaren ansvarar 
för att kontrollera köparens ålder. Följande information måste stå med 
på fakturan: alkoholhalten i % + mängden i liter + tydlig beskrivning av 
produkten.

Se de gemensamma kraven för sändningar till EU.

Samma som företagsleverans (licensinnehavare).  

Nederländska Antillerna

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C

Ingen importgräns. Importtullar bedöms per liter beroende på 
alkoholprocenten per flaska. Vissa varumärken som redan har en 
representant på ön får inte importeras av enskilda individer. Det 
rekommenderas starkt att skicka ett prov för inspektion om det är ett nytt 
varumärke.

Samma som företagsleverans (licensinnehavare).

Nicaragua

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B. Ingen 
B2C  

Behöver hälso- och jordbruksdepartementents tillstånd. Företaget måste 
vara registrerat (skatte-ID, finansiell  
solvens, importlicens)  

UPS tillhandahåller inte tjänsten.

Norge

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

Spritdrycker med en alkoholhalt som överstiger 60 % är förbjudna.

Företag får importera en valfri mängd alkohol förutsatt att de kan 
tillhandahålla en importlicens som utfärdats av Norges direktorat för 
bekämpning av alkohol- och narkotikaproblem.

Alkoholhaltiga drycker är belagda med höga punktskattesatser. Det finns 
inget lägsta värde eller gåvoundantag på alkoholhaltiga drycker.

Alkoholhaltiga drycker ska alltid deklareras i en formell införseldeklaration. 
Tull, moms och punktskatt ska betalas.

Alkoholhaltiga drycker får inte säljas och levereras till minderåriga (18 år 
för vin och öl, 20 år för alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt på över 
22 %). Avsändaren ansvarar för att kontrollera åldern på mottagaren före 
leverans.

Samma som företagsleverans (licensinnehavare).  

Nya Zeeland

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

Inga ytterligare krav. Privatpersoners inköp för eget bruk – ingen känd gräns.

Österrike

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

Alkoholhaltiga drycker får inte säljas och levereras till minderåriga 
personer (16–18 år beroende på vilken typ av alkoholhaltig dryck det 
handlar om). Avsändaren ansvarar för att kontrollera åldern på mottagaren 
före leverans.

Se de gemensamma kraven för sändningar till Europeiska unionen.

Samma som riktlinjerna för licensinnehavare till licensinnehavare.

Paraguay

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.  

INAN-certifikat behövs/Importörregistrering  INAN-certifikat behövs och värdegränsen är 100 USD.  

Peru

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C  

DIGESA-certifikat behövs.  Produkten måste ha en tidigare sanitetsregistrering. Då kan mottagaren 
begära DIGESA-certifikat. Varje importsändning får omfatta högst 3 liter 
och/eller 2 000 USD.  

Polen

Vin endast för B2B. Ingen 
öl eller sprit (starksprit) 
eller B2C.  

Alkoholhaltiga drycker får endast importeras av företag. Skattemärken 
krävs. En licens krävs om importören säljer alkoholhaltiga drycker. Inga 
certifikat eller analysrapporter behöver tillhandahållas för produkter som 
härrör eller exporteras från tredjepartsländer i märkta behållare under 
fem liter förseglade med engångsförslutningar där den totala mängden 
som transporteras inte överstiger 100 liter, oavsett om den sker i separata 
sändningar eller inte.   

Se de gemensamma kraven för sändningar till EU.

Privatpersoner får inte importera alkoholhaltiga drycker. 

Det enda undantaget är gåvosändningar som skickas från en privatperson 
till en annan. Gränserna för gåvor uppgår till två liter vin och en liter 
mousserande vin eller sprit.

Portugal

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

Importören måste tillhandahålla: 

• VI-1-formuläret är för vin från andra länder än USA 

• Förenklat certifierings- och analysdokument är för vin av amerikanskt 
ursprung

Import av alkoholhaltiga drycker har omfattande restriktioner.

En sanitär inspektion måste ske före tullklareringen.

En sanitär inspektion kräver: 

• analyscertifikat som tillhandahålls av avsändaren 

• ursprungsbevis 

• importlicens från Instituto do Vinho e da Vinha (Portugals vininstitut) 

• importörregistrering i EU.

Förtullningsavgifter kan tas ut och en importfördröjning på 2–3 dagar kan 
inträffa.

Upp till 1 liter av någon form av dryck, accepteras importen utan 
importlicens och analyscertifikat.  

Importören måste tillhandahålla: 

• ursprungsbevis 

• ytterligare tullformulär kan krävas från mottagaren för att tullklarera 
sändningen.

Personligt inköp – rimlig kvantitetsriktlinje är sex (6) flaskor på 750 ml.  
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Rumänien

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

För vinsförsändelser behöver inga certifikat eller analysrapporter 
tillhandahållas för produkter som härrör och exporteras från 
tredjepartsländer i märkta behållare på högst fem liter förseglade med 
engångsförslutningar där den totala mängden som transporteras inte 
överstiger 100 liter, oavsett om den sker i separata sändningar eller inte. 
Vinförsändelser som kräver eller åtföljs av certifikat eller analysrapporter 
kan inte klareras av UPS.  

Samma som företagsleverans (licensinnehavare).

Schweiz

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

Import av vin för kommersiella syften tillåts endast importörer med licens. 

Spritdrycker är belagda med punktskatt. 

Privatpersoner får importera alkoholhaltiga drycker utan licens. 

Spritdrycker är belagda med punktskatt.

Serbien

Vin endast för B2B. Ingen 
öl eller sprit (starksprit) 
eller B2C  

Importören måste tillhandahålla:

• Importlicens/-tillstånd

• Punktskatteformulär och/eller tullagerformulär

• Ingrediensanalys

• “Vinkvalitetsintyg”

• Produktionsprocessförteckning

UPS tillhandahåller inte tjänsten.

Singapore

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

Importören ska tillhandahålla följande före sändning:

• importlicens/-tillstånd från jordbruks-, livsmedels- och 
veterinärmyndigheten i Singapore (AVA) oavsett mängd.

• Informationen som anges i beskrivningen i fakturan

• Fakturan måste innehålla harmoniserade varukoder

Fakturan måste ange:

• Vinet är för ”personligt bruk, inte för återförsäljning” och  
anger typen av vin

• Förutom informationen under “beskrivning” måste fakturan även 
innehålla harmoniserade varukoder

Den totala mängden vin per sändning får inte överstiga 5 liter. Om 
kvantiteten överstiger 5 liter måste importören erhålla ett importtillstånd 
från Agri-veterinary Authority Food.

Slovenien

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

Varor i tullager kan inte transporteras från införselstället till kunden eller 
dennes tullombud.

Kommersiella importörer ska registreras för att få importera 
alkoholhaltiga drycker.

Alkohol får inte säljas och levereras till minderåriga (18 år). Avsändaren 
ansvarar för att kontrollera åldern på mottagaren före leverans.

Se de gemensamma kraven för sändningar till EU.

Privatimportörer får importera alkohol i små mängder för eget bruk utan 
registrering. Det finns inga fasta gränsvärden för vad tullen anser som 
rimlig mängd för ”eget bruk”.

Samma som riktlinjerna för licensinnehavare till licensinnehavare.

Storbritannien

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

Spritdrycker med en alkoholhalt som överstiger 35 volymprocent i 
behållare om 35 cl och över behöver skattemärke/punktskattestämpel. 
Avsändaren ansvarar för att registreras för skattemärken, köpa dem och 
anpassa dem  
till flaskorna.

Alkoholhaltiga drycker får inte säljas och levereras till minderåriga 
personer (18 år). Avsändaren ansvarar för att kontrollera åldern på 
mottagaren före leverans.

Se de gemensamma kraven för sändningar till  
Europeiska unionen.

Samma som företagsleverans (licensinnehavare).

Sverige

Öl, vin och sprit 
(starksprit) endast för 
B2B. 

Importer är endast tillåtna för registrerade vin- och spritimportörer 
(skatteupplagshavare). Alkohol som skickas till företag som inte är 
registrerade för alkoholimport returneras på avsändarens kostnad. Se 
gemensamma krav vid sändningar till Europeiska unionen.

UPS tillhandahåller inte tjänsten.  

Sydafrika

Öl och vin endast för 
B2B och B2C. Ingen sprit 
(starksprit).

Importören måste tillhandahålla:

• Importlicens/-tillstånd

• VI-1-formulär

• Förenklat analysintyg

• Hygienintyg

Gåvosändningar får inte överstiga 2 liter och får inte överstiga 400 R i 
värde. I annat fall ska tull och skatter betalas.

Personliga sändningar är begränsade till 2 liter och tull och skatter ska 
betalas. Sändningar som överskrider dessa mängder kontrolleras noga av 
Sydafrikas skattemyndighet.

Sydkorea

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C 

Importör/mottagare måste tillhandahålla:

• importlicens/-tillstånd.

• Tillverkningsdatum

Livsmedelskarantän krävs.  

Fakturan måste ange att vinet är för ”eget bruk och inte  
för återförsäljning.” 

Vinet ska vara förpackat i lämpliga behållare om mindre än  
1 liter vardera. 

Vinbehållarna ska vara försedda med uppgifter som gör att 
tappningsföretaget kan identifieras.

Kan klareras utan karantän om det endast är avsett för personlig 
konsumtion och är begränsat till 1 flaska (1 liter).  

Taiwan

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C.

Om fakturavärdet över 1 000 USD måste importören tillhandahålla 
importlicens/tillstånd från finansdepartementet. Whiskyimport kräver ett 
ursprungsintyg.  

• En fotokopia av alkoholimportörens licens eller ett godkännande 
utfärdat av finansdepartementet krävs, förutsatt att importkvantiteten 
överstiger 5 liter – detta gäller för B2B och B2C.

• För import av skotsk whisky över 5 liter krävs importtillstånd och 
ursprungslandscertifikat.

• Eftersom en alkoholimportörslicens krävs för kvantiteter som överstiger 
5 liter måste B2C-försändelser ligga under denna gräns. Annars måste 
försändelsen returneras till avsändaren eller överges.  
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Thailand

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B och 
B2C. 

För sändningar som omfattar mer än 10 liter måste importören 
tillhandahålla:

• Importlicens/-tillstånd

• Punktskatteformulär och/eller tullagerformulär

• Ingrediensanalys

• Produktionsprocessförteckning

För att importera krävs en licens från skattemyndigheten (> = 10 liter) samt 
en punktskattstämpel för varje flaska. Importtullar inkluderar punktskatt, 
kommunal skatt och andra avgifter. Tullen inspekterar för importlicens och 
punktskattstämpel  

Tjeckien

Öl, vin och 
sprit(starksprit) för B2B 
ochB2C.

Spritdrycker med en alkoholhalt som överstiger 15 % och säljs i behållare 
för återförsäljning behöver ett skattemärke/punktskattestämpel. Den 
tjeckiska återförsäljaren (importören) ansvarar för att erhålla märkena 
och anpassa dem till flaskorna. Importören måste ansöka om tillstånd för 
att importera alkohol och när han eller hon har erhållit tillstånd måste han 
eller hon köpa skattemärkena. Skattemärkena ska skickas till avsändaren/
producenten som ska fästa dem på flaskorna.

Alkoholhaltiga drycker får inte säljas och levereras till minderåriga 
personer (18 år). Avsändaren ansvarar för att kontrollera åldern på 
mottagaren före leverans.

Se de gemensamma kraven för sändningar till  
Europeiska unionen.

Privatimportörer får importera en liten mängd sprit för eget bruk utan 
skattemärken. Punktskatt ska betalas i samband  
med importklareringen.

Samma som företagsleverans (licensinnehavare).   

Trinidad och Tobago

Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B. Ingen 
B2C.

Mottagare måste vara tullregistrerade. Märkta prover av vin, öl eller sprit 
måste importeras för inspektion, registrering och godkännande hos 
Hälsovårdsdepartmentet (avdelningen för Chemistry Food and Drugs). 
Prov måste åtföljas av en faktura med minimivärde och notering som 
anger att provet är avsett för inspektionsändamål.

UPS tillhandahåller inte tjänsten

Turkiet

Vin endast för B2B. Ingen 
öl eller sprit (starksprit) 
eller B2C.

Importören måste tillhandahålla:

• importlicens/-tillstånd.

Endast kommersiella företag kan få tillstånd.

UPS tillhandahåller inte tjänsten.

Tyskland

Öl, vin och spritdrycker 
(starksprit) B2B och B2C.

Leveransen av sprit eller starksprit till personer som är yngre än 18 är inte 
tillåtet. Leverans av andra alkoholhaltiga drycker till personer under 16 år 
är inte heller tillåtet. Avsändaren eller säljaren ansvarar för att kontrollera 
köparens ålder.

Alkoholhaltiga drycker är belagda med punktskatt. Punktskatt gäller 
vanligtvis för mängden dryck samt alkoholhalten.

Följande information måste visas på fakturan: alkoholhalten  
i % + mängden i liter + tydlig beskrivning av produkten.

Se de gemensamma kraven för sändningar till  
Europeiska unionen.

Sändning av vin och vinprodukter är tillåtet för privatpersoner. Avsändaren 
måste betala en tullhanteringssavgift och godkänna en importbegränsning  
på 400 kg/år (inklusive emballage). 

Tullen kontaktar avsändaren för att få avtalet.

Samma som företagsleverans (licensinnehavare). 

Ungern

Öl, vin och 
sprit(starksprit) för B2B 
och B2C.

Varor i tullager kan inte transporteras från införselstället till kunden eller 
dennes tullombud.

Kommersiella importörer behöver licens för att importera alkoholhaltiga 
drycker.

Se de gemensamma kraven för sändningar till EU.

UPS tillhandahåller inte tjänsten  

Uruguay

Öl, vin och sprit 
(starksprit) endast för 
B2B. Ingen B2C.  

DINAMA-importörregistrering, INAVI-certifiering (vin), LATU-certifiering 
(öl), provanalys måste erhållas.  

UPS tillhandahåller inte tjänsten.
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USA

Öl, vin och spritdrycker 
(starksprit).

B2C: Endast vin – ej öl 
eller spritdrycker 
(starksprit). Finns 
för obeledsagade 
vinförsändelser till vissa 
stater om det tillåts av 
statens lagar.

Obeledsagade 
vinförsändelser måste 
köpas personligen av 
mottagaren utomlands 
och kan endast skickas till 
27 godkända stater samt 
District of Columbia (D.C.). 
En skriftlig försäkran för 
UPS-godkänd amerikansk 
import av obeledsagade 
vinförsändelser måste 
undertecknas av 
konsumenten och åtföljas 
av den internationella 
dokumentationen. Denna 
försäkran finns tillgänglig 
hos din lokala UPS-säljare.

För alla amerikanska inrikesförsändelser som innehåller alkoholhaltiga 
drycker, måste mottagaren vara licensierad och godkänd att ta emot 
alkoholdrycker.

UPS accepterar inte paket som innehåller vin, öl eller spritdrycker för 
leverans till en konsument (förutom vin som skickas som obeledsagat 
bagage enligt beskrivningen i avsnittet Sändning till enskilda personer 
[konsumenter]).

Det är avsändarens ansvar att kontrollera att en försändelse som UPS fått 
anbud om inte bryter mot amerikanska federala, statliga eller lokala lagar 
eller andra bestämmelser som gäller för försändelsen.

Vin endast för obeledsagade vinförsändelser

till 27 godkända stater samt District of Columbia (D.C.) såsom beskrivs 
nedan. Ingen B2C för öl eller spritdrycker (starksprit).

Kvantitetsbegränsningarna för varje enskild obeledsagad vinförsändelse 
är listade för varje godkänd stat nedan

Venezuela
Öl, vin och sprit 
(starksprit) för B2B 
och B2C.  

Varorna ska omfattas av de rättsordningar 5 och 12 som 
hänvisar till sanitetsintyget för ursprungslandet och 
sanitetsregistret utfärdat av det venezolanska Ministry of 
Popular Power som är en myndighet för hälsofrågor.  

Samma som företagsleverans (licensinnehavare).  

Alaska (AK): Ingen 
kvantitetsbegränsning

Missouri: 18 liter                                                     
Arizona (AZ): 1 liter

Nevada: Ingen 
kvantitetsbegränsning                          
Colorado (CO): Ingen 
kvantitetsbegränsning

New Hampshire: 2,8 liter                                     
Connecticut (CT): 18 liter

New Mexico: Ingen 
kvantitetsbegränsning                
Delaware: 9 liter

New York: Ingen 
kvantitetsbegränsning                      
Florida: 3,8 liter

North Carolina: 8 liter                                           
Georgia: 18 liter

North Dakota: Ingen 
kvantitetsbegränsning              
Hawaii(HI): 18 liter

Ohio (OH): 4,5 liter                                                  
Illinois (IL): 9 liter

Oklahoma: 1 liter                                                      
Indiana: 18 liter

Pennsylvania: 3,8 liter                                          
Iowa: 4 liter

Rhode Island: Ingen 
kvantitetsbegränsning              
Louisiana: Ingen 
kvantitetsbegränsning

Tennessee: 18 liter                                               
Maine: 3,8 liters

Washington: 1 liter                                                  
Michigan(MI) : 9 liter

Washington, D.C. (DC): 9 liter

Obeledsagade vinförsändelser får inte levereras till: Alabama, 
Arkansas, Kalifornien, Idaho, Kansas, Kentucky, Maryland, 
Massachusetts, Minnesota, Mississippi, Montana, Nebraska, New 
Jersey, Oregon, South Carolina, South Dakota, Texas, Utah, Vermont, 
Virginia, West Virginia, Wisconsin och Wyoming.

Det är avsändarens ansvar att kontrollera att en försändelse som UPS 
fått anbud om inte bryter mot amerikanska federala, statliga eller 
lokala lagar eller andra bestämmelser som gäller för försändelsen.

(AK) Leverans inte tillåten till ”torrlagda” områden. Besök

https://www.commerce.alaska.gov/web/amco/ för vanliga frågor

(AZ) 1 liter tillåten per mottagare per 31 dagar

(CT) 18 liter tillåtet per mottagare per 31 dagar

(CO) Besök https://www.colorado.gov/pacific/sites/default/files/
Personal%20Liquor%20.pdf

(GA) Kvantiteten begränsad till 1,89 liter om punktskatt inte har 
betalats, eller 2 liter om punktskatt har betalats. (HI) Tillåtet att 
ta emot en enstaka försändelse från utanför staten. Endast om 
mottagaren får tillstånd, besök http://www.honolulu.gov/rep/site/
bfsliq/onlineforms/pdf/LIQ-LIC-112_Individual_Permits_ABCD_to_
Receive_Shipments_of_Liquor_4-16-18.pdf

(IL) 9 liter en gång per år. Avsändaren måste skicka in blanketten 
ILCC-RIA (begäran om importtillstånd) – https://www2.illinois.gov/
ilcc/SiteCollectionDocuments/Request%20for%20Import%20
Authorization.pdf

(MI) 9 liters försändelse tillåts var 30:e dag. Inköpet måste göras 
medan köparen är utomlands under 48 timmar i följd.

(NY) Inköpet måste göras medan köparen

är utomlands under 48 timmar i följd.

(OH) 4,5 liter var 30:e dag

(DC) 9 liter en gång i månaden
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Har du frågor eller vill ha ytterligare 
information om hur du expanderar  
till nya marknader?

Kontakta din UPS-säljare 
och få reda på mer.


