TAXOR 2020
Taxor enligt alkohollagen
Stadigvarande tillstånd
-Nyansökningar stadigvarande serveringstillstånd,
Ägarskiften, servering på tåg och båt
-Utvidgade tillstånd gemensam serveringsyta samt
utökad serveringstid, ändrad serveringsyta eller ändrat
alkoholutbud
-Ändring ändring/ny ledamot i bolaget, omregistrering till AB/HB/EF, eller övrig omregistrering i företag
-Nyansökan cateringtillstånd, provsmakning och
pausservering
-Anmälan om catering, provsmakning, rumsservering,
rumsservering eller kryddning av snaps
Tillfälligt utökad serveringstid och serveringsyta

Avgift kr

Kommentar

9000:-

Inkl 1 kunskapsprov

4000:-

Sökande har tillstånd
i Dalsland

500:-

Ingen återbetalning

5000:-

Inkl 1 kunskapsprov

Ingen avgift Sökande har tillstånd
i Dalsland
2500:Sökande har tillstånd
i Dalsland

Tillfälliga tillstånd
-Tillfälligt tillstånd för 2 ggr och samma lokal
Sökanden har stadigvarande tillstånd i
Dalslandskommunerna
- extra dagar, söks vid samma tillfälle, max 6 ggr/år
- Tillfälligt tillstånd för 2 ggr och samma lokal
Sökanden har inte stadigvarande tillstånd i
Dalslandskommunerna
- extra dagar, söks vid samma tillfälle, max 6 ggr/år
- Tillfälligt tillstånd För slutna sällskap
max 6 tillstånd per halvår och avser samma lokal
-Kunskapsprov med möjlighet till två omprov
(Gäller både stadigvarande eller tillfälligt tillstånd)

3000:Ingen återbetalning
500:-/dag
5000:Ingen återbetalning
500:-/dag
2000:1000:/prov

Ingen återbetalning
Per provtillfälle förutom
nyansökans första prov

4000:2000:-

Halv fast avgift

Årlig avgift
för stadigvarande serveringstillstånd
Fast avgift serveringstillstånd
Fast avgift tillstånd för pausservering,
provsmakning och catering
Rörlig avgift kronor
0-25 000
25 001-50 000
50 001-100 000
100 001–150 000
150 001–200 000
200 001–300 000
300 001–600 000
600 001-900 000
900 001-1 200 000
1 200 001-1 500 000
1-500 001-2 500 000
2 500 001-3 000 000
3 000 001 -

0:1000:2000:3000:4000:5000:6000:7000:8000:9000:10000:11000:12000:-

Påminnelseavgift
Restaurangrapport ska vara registrerat före den 31mars!
500:- första påminnelsen!
1000:- andra påminnelsen, utredning startas.

Beror på föregående
års försäljning enligt
restaurangrapport

TAXOR 2019
Taxor enligt tobakslagen (2018:2088), alkohollagen, lagen
om e-cigaretter samt lagen om receptfria läkemedel
Ansökan avgift enligt tobakslagen
Stadigvarande tobakstillstånd (ägarbyte/ övertagande
av rörelse)

7000 kr

Tillfälligt tobakstillstånd (har stadigvarande tobakstillstånd)

2000 kr

Tillfälligt tobakstillstånd (har inget tobakstillstånd)

4000 kr

Övriga ändringar, te x omregistering, ny ledamot i styrelse
etc

500 kr

Årsavgift inkl övriga produkter
Årsavgift för tillsyn och administration

5000 kr

Årsavgift för produkter utöver tobakstillstånd
Avgift per tillkommande produkt

Årlig avgifter

(för de som ej har tobakstillstånd)

500 kr

Avgift kr

En produkt

2000:-

Två produkter

3500:-

kommentar
Vid försäljning av
t ex folköl och receprtfria
läkemedel blir det två
produkter och totalt
3500:-

Kommunernas arbete enligt alkohollagen har ett direkt lagstöd för
avgiftsuttag, enligt 8 kap 10 § alkohollagen och 8 kap 3 § b-c i
kommunallagen. Begränsing finns dock att kommunerna inte får ta ut en
högre avgift än vad som motsvarar de kostnader som kommunerna har för
de tjänster de tillhandahåller (självkostnadsprincipen).

