
YRITYSASIAKKUUS



TERVETULOA   
YRITYSASIAKKAAKSEMME!

Bottlescouts tarjoaa kattavan viinivalikoiman yrityksenne tilaisuuksiin  
sekä asiakaslahjoiksi. Ohessa hieman ohjeistusta Bottlescoutsin  

yritysasiakkaana asiointiin. 

ENSI KERTAA YRITYSASIAKKAANA

Yritysasiakkaan tulee rekisteröityä joko Bottle- 
scoutsin yrityspalvelun tai verkkokaupan  
kautta. Rekisteröintiin tarvitaan: 

•  Yrityksen virallinen nimi
•  ALV tunnus
•  Kontaktihenkilö, sähköpostiosoite ja
 puhelinnumero 
•  Yrityksen virallinen edustaja (+sähköposti), 
 jolla on oikeus antaa valtuudet asioida 
 yrityksen puolesta (lue asiointivaltuudesta 
 lisää alla)
•  Laskutusosoite 
•  Laskutuksen verkkotunnus ja sähköposti-
 osoite skannattaviin / sähköpostilla 
 toimitettaviin laskuihin
•  Toimitusosoite

Asiakkuus perustetaan näillä tiedoilla omalla 
asiakasnumerolla ja tarvittaessa luodaan myös 
tunnukset verkkokauppaan, jolloin kaikki ostot 
kirjaantuvat saman tilin alle. Mikäli asiakas haluaa 
toimituksia eri toimitusosoitteisiin / yhteyshenki-
löille, yrityspalvelumme käy läpi yhteiset laskutus- 
ja toimitustiedot ja asiakastunnukset kanssanne 
toimipisteittäin.



VIINIEN ALKOHOLI- JA JUOMAPAKKAUSVEROT 
HOIDETAAN PUOLESTANNE ASIOINTI-
VALTUUDELLA
Viinien toimitukset toisesta EU-maasta Suomeen tulee ilmoittaa 
valmisteveroilmoituksella ennakkoon. Yritys voi antaa veroedusta-
jallemme Prodeca Oy:lle asiointivaltuuden huolehtia näistä puoles-
taan yksinkertaisella valtuusilmoituksella www.suomi.fi portaalin 
kautta.
 Valtuuden antamiseen vaaditaan yrityksen virallinen edustaja, jol-
la on nimenkirjoitusoikeus. Lähetämme tarkan ohjeen sähköpostilla 
yrityksen vastuuhenkilölle, kun olemme aktivoineet valtuuspyynnön 
suomi.fi-portaalissa. Valtuuden määräaika on ehdotettuna 5 vuotta, 
mutta voitte päättää sen voimassaoloajan haluamallenne ajanjaksol- 
le kuitenkin huomioiden, että sen tulisi olla voimassa vähintään 6 kk 
tilauksesta, jotta kaikki ilmoitukset myös toimituksen jälkeen voidaan 
huolehtia puolestanne. Valtuutta voidaan käyttää kaikkiin sen voi-
massaoloaikana tehtyihin tilauksiin, joten suosittelemme pitämään 
valtuuden voimassa pidempäänkin, jolloin mahdollisten lisätilausten 
osalta ei samaa prosessia tarvitse uusia. 
 Tilatessanne tuotteita Bottlescouts Oü:ltä lähetämme valmiste- 
verollisista tuotteista ennakkoilmoitukset ja maksamme näihin liit-
tyvät maksut, jolloin valmisterverojen osalta näette verohallinnon 
omavero-palvelussa näistä ilmoitukset. Saamme vastaavat ilmoituk-
set sähköisesti ja kun ne ovat vahvistettuja, voimme antaa tilauksen-
ne varastolla kerättäväksi ja toimitettavaksi eteenpäin.
  Kun tilaus on toimitettu, ilmoitamme viranomaisille tuotteiden 
vastaanoton niiden saapumispäivän mukaisesti. Lopullinen ilmoitus 
valmisteverollisten tuotteiden vastaanottamisesta näkyy seuraavan 
kuun 12. päivän kausi-ilmoituksissa yhteisesti kaikista saman kuun 

aikana tilatuista tuotteista ennakkoilmoitusviitenumeroiden kera.
  Toivomme teiltä pikaista yhteydenottoa yrityspalveluumme, mi- 
käli lähetys ei vastaa tilattua tuotetta tai määrää, jolloin voimme 
selvittää onko mahdollisesti lähetyksen kulussa tapahtunut poik- 
keama, jonka voimme korjata varastomme kanssa viipymättä.

ARVONLISÄVEROT TOISESTA EU-MAASTA 
OSTETUISTA TAVAROISTA
Tuotteiden laskutus tapahtuu liiketoiminnastaan arvonlisävero- 
velvollisille yhtiöille aina EU yhteisömyynnin mukaisesti 0% alv- 
kannalla. Tarkistamme  aina asiakastiedoista etukäteen, onko  
yrityksellänne aktiivinen ALV tunnus voimassa. Mikäli alkoholi- 
tuotteet tulevat eduskäyttöön, näistä tulee ilmoittaa alv kääntei- 
sesti omassa veroilmoituksessa. Lisätietoja alv:n edustuskäytöstä  
ja käänteisestä verotuksesta saa www.vero.fi sivuilta. 

KULJETUKSET TOIVOMALLANNE TAVALLA 
HALUTTUIHIN OSOITTEISIIN
Monesti yrityksen viinitoimitukset halutaan toimitettavan tiettynä 
päivänä ja tiettyyn osoitteeseen. Kauttamme voidaan järjestää rää-
tälöityjä kuljetuspalveluita ja asiakaspalvelumme suosittelee aina 
tilausvaiheessa sopivinta toimitustapaa. Näiden osalta on hyvä aina 
ilmoittaa tilauksen vastaanottajan yhteystiedot, jotta kuljettaja voi 
olla yhteydessä ennen toimitusta suoraan varmistaakseen sujuvan
toimituksen. 

www.suomi.fi
http://www.vero.fi


LAADUKKAIDEN VIINIEN VERKKOKAUPPA
Bottlescouts on vuodesta 2009 lähtien palvellut viininystäviä laaduk-
kaiden viinien verkkokauppana. Rakennamme perinpohjaisesti ja 
harkiten viinivalikoimaamme erityisen kiinnostavien tuottajien ja 
tuotteiden parissa. Valikoimastamme löytyy pieniä eriä, palkittuja 
helmiä ja himoittuja klassikoita. Ajattomuus, tarinallisuus ja herkul-
lisuus ovat tarjontamme kulmakiviä. Jokaisella viinillä ja tuottajalla 
on tarkoituksensa ja paikkansa – ne on valittu asiakkaitamme varten 
aina syystä.  
 Viinien laadun ohella ostokokemus ja palvelumme sujuvuus ovat 
meille sydämen asia. Vaivaton, luotettava ja vastuullinen tapa ostaa 
on ehdoton edellytys asiakkaittemme luottamuksen saavuttamiseksi.

YHTIÖMME
Yhtiön kotipaikka ja sen veroton varasto ovat Tallinnassa. Yhtiö har-
joittaa vähittäis- ja tukkumyyntiä Virossa sekä vastuullista, veroista 
huolehtivaa etämyyntiä kuluttajille toisiin EU-maihin. Yhtiön erityi-
nen fokus on yhteisömyynnissä, eli laatuviinien toimituksissa toisis-
sa EU-maissa toimiville yrityksille. Tässä toiminnassaan Bottlescouts 
Oü huolehtii asiakasyritysten puolesta valmisteveromaksuista valta- 
kirjakäytännön avulla. Valmisteveroja ovat Suomessa alkoholivero 
sekä juomapakkausvero.
 Bottlescouts Oü on 1.1.2022 alkaen ollut 100% Brukett Oy:n tytär- 
yhtiö. Brukett on suomalaisomisteinen ja Suomessa sijaitseva alko-
holijuomien valmistus- ja tukkumyyntiyhtiö. Brukett Oy:n pääomis-
taja on Heino Group, perheomisteinen sijoitusyhtiö (katso heino.fi).

YRITYSPALVELU
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PETRA ANTTILA
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info@prodeca.fi    +358 44 504 3110    
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