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Mosel – 23 januari  

 
 
Tisdagen den 23 januari kl. 18.30 på adressen Åbackavägen 1, Kyrkslätt (i 
Engblom&co:s utrymmen i Munkkulla invid stamväg 51 mitt mot K-rauta) håller vi 
nästa vinprovning. 

Året 2018 inleds med en presentation av vinområdet Mosel i Tyskland. För föreläsningen 
står Clas Gripenberg, som även valt ut ett representativt urval viner från området som vi får 
smaka på.   

Anmäl dig via länken i e-postmeddelandet du fått eller via länken på hemsidan, helst 
genast men allra senast 19.1. Kom ihåg att ta med sex glas och din tastevinskopa. 

 

 

 

 



Nytt nummer av tidningen Munskänken på nätet 

 
Nummer 8/2017 har utkommit. Du kan läsa eller ladda ner tidningen i 
pdf-format på adressen munskankarna.fi/tidning/ 

I detta nummer hittar du bl.a. följande artiklar: 
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 Nashik – ett vindistrikt i Indien 
 Nyårsmeny 

 

 

Mindre bra ”från Alko” 

 
Jag brukar då och då skriva om Alkos produkter som jag 
gillat. Denna gång tänkte jag dock informera kort om 
hur den nya alkohollagen påverkar oss vinintresserade. 

Det att drycker med en alkoholprocent på upp till 5,5% 
nu får säljas i matbutikerna påverkar ju inte oss 
vinentusiaster särskilt mycket. Tillsvidare har jag inte 
upptäckt nya viner med låg alkoholprocent – i tillägg till 
de alkoholfria vinerna – på butikshyllorna. 

Av större intresse är att regeringen valde att höja på 
alkoholskatten och dessutom så, att alkoholskatten på 

viner höjdes mest. Slutresultatet är att du idag får betala över fyra euro (4,04€) i olika 
punktskatter och på dem påförd moms för varje 0,75 liters vinflaska. En vanlig 
missuppfattning är att skatten skulle vara en viss procent av flaskans pris. Så är inte fallet. 
Varje vinflaska beskattas med fyra euro, oberoende av försäljningspris. Skatten blir alltså 
procentuellt mindre om du köper dyra viner – om det nu gör dig något gladare. 

En annan sak som förbryllar är långdansen kring den s.k. distansförsäljningen, d.v.s. 
nätförsäljning av vin. Är den förbjuden eller inte? Det kan inte myndigheterna själva svara 
entydigt på idag. Det beror på vem du frågar. 

Det som är klart är att det är säljaren som skall betala alkoholskatten. Om du beställer vin 
från en EU-baserad nätbutik, så är du inte skyldig att betala någon alkoholskatt. Huruvida 
säljaren sedan betalar finsk alkoholskatt eller inte, är en sak mellan försäljaren och de finska 
skattemyndigheterna. En vanlig missuppfattning är att du som köpare kan göra det hela 
mera lagligt genom att separat betala alkoholskatt till tullen på nätuppköp. Det stämmer 
inte. Att betala andras skatter är helt enkelt bara dumt. Det är inte köparen som är 
skattskyldig. 



Skattskyldigheten är ju i sig ett sekundärt problem om näthandel med vin förbjuds helt och 
hållet. Riksdagen har tillsatt en arbetsgrupp i syfte att ”begränsa näthandeln”. Framtiden får 
utvisa hur det utfaller.   

Just nu är det i praktiken fritt fram att beställa vin över nätet. Hittar du en nätbutik som 
levererar till Finland är det tryggt att beställa. I den oklara situationen som råder, struntar 
tullen i vinlådorna. 

Slutligen några ord om den s.k. passagerarimporten. Där blir det inga ändringar. Det är fullt 
lagligt att hämta in vin från ett annat EU-land utan att behöva betala finsk alkoholskatt, så 
länge du själv reser med flaskorna. En missuppfattning är att det finns en gräns på 90 liter 
per person. Det stämmer inte heller. Du får hämta så mycket du vill, men du måste kunna 
bevisa att flaskorna är avsedda för ditt eget bruk. Prisskillnaden på vin mellan Alko och t.ex. 
Tallinns butiker uppgår lätt till ca 7-10 euro per flaska. Det är alltså inte enbart den höga 
alkoholskatten som inverkar på Alkos höga priser. Alkos skyhöga marginaler spelar faktiskt 
oftare en ännu större roll.  
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