Avgifter vid försäljningstillstånd av tobak samt
anmäld detaljhandel av elektroniska cigaretter
och påfyllnadsbehållare, folköl eller receptfria
läkemedel

jonkoping.se

Innehållsförteckning

1. Avgifter ................................................................................................................. 1
1.1 Grund för avgiftsuttag ..................................................................................... 1
1.2 Hur betalar man? ............................................................................................ 1
2. Ansökningsavgift .................................................................................................. 1
4. Tillsynsavgift ......................................................................................................... 2
4.1 När börjar man betala tillsynsavgift? ............................................................... 2
4.2 Tillsynsavgift vid tillståndsgiven och anmäld försäljning.................................. 3
4.3 Tillsynsavgift vid anmäld försäljning ................................................................ 3

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Tillståndsenheten

1

1. Avgifter

1.1 Grund för avgiftsuttag

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för sitt arbete med försäljningstillstånd av tobak samt
anmäld försäljning. Rätten att ta ut avgift regleras enligt nedanstående.
•
•
•

Försäljningstillstånd samt e-cigg och påfyllnadsbehållare: 8 kap. 1 och 2 §§ lag om
tobak och liknande produkter
Folköl: 8 kap. 10 § 2 st alkohollagen
Receptfria läkemedel: 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel.

Varje kommun har själv rätt att besluta om vilka avgifter som ska gälla i kommunen.
Avgiftsuttaget följer självkostnadsprincipen vilket innebär att tillståndsenhetens arbete helt
finansieras av avgifter.
Aktuella avgifter är beslutade i Kommunfullmäktige 2019-06-19.

1.2 Hur betalar man?

Avgiften för ansökan betalas efter att bolaget eller näringsidkaren fått en faktura. Fakturan
skickas till bolaget, föreningen eller näringsidkaren efter att ansökan har inkommit eller
anmälan om ändring i bolaget gjorts till tillståndsenheten vad gäller försäljningstillstånd av
tobaksvaror.
Tillsynsavgiften debiteras till tillståndshavare och handlare en gång årligen, i normalfallet i
början av fjärde kvartalet på året. Även denna avgift betalas efter att tillståndshavaren fått en
faktura.
Avslutas försäljningen tidigare sker fakturering vid avslut.
Avgifterna är inte momsbelagda.

2. Ansökningsavgift
Avgiften för ansökan ska täcka de kostnader tillståndsenheten har för att handlägga ansökan.
Detta innebär att ansökningsavgiften ska betalas oavsett om tillstånd beviljas eller inte.
Typ av ansökan

Avgift i kronor

Ansökan om försäljningstillstånd tills
vidare och ägarbyte vid ny juridisk
person

9 200

Ansökan om tillfälligt
försäljningstillstånd

9 200

Ansökan om partihandlartillstånd tills
vidare

9 200
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3. Avgift vid förändringar såsom ägare
eller styrelsesammansättning

När aktiebolaget gör en ägarförändring ska detta anmälas till tillståndsenheten. Även
ändringar i styrelsen som till exempel byte av ledamöter, firmatecknare eller annan person
som av tillståndsenheten bedömts som en person med betydande inflytande (PBI) ska anmälas
till tillståndsenheten. Det sker då en lämplighetsprövning av denna person vilket denna avgift
finansierar.
Avgiften vid en ändring av ägarförhållande vid aktieöverlåtelse samt vid ändring av
styrelsesammansättning då det avser en person med betydande inflytande är 5 500 kronor.
Det är endast en avgift för dem som har stadigvarande tillstånd att sälja tobaksvaror.
Uppgifter enligt ovan ska anmälas också för de anmälningspliktiga varorna men det genererar
ingen kostnad eftersom ingen prövning sker.

4. Tillsynsavgift

Avgiften för tillsyn ska täcka kostnaden för både yttre och inre tillsyn.
Tillsynsavgiften ser olika ut, beroende på om bolaget eller näringsidkaren har tillståndsgiven
tobaksförsäljning och/eller anmälningspliktig försäljning av folköl, receptfria läkemedel
och/eller elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

4.1 När börjar man betala tillsynsavgift?

Tillsynsavgiften, för dem som har stadigvarande tillstånd att sälja tobaksvaror och betalas
först året efter att man har ansökt om tillstånd. Tillsynsavgiften anses ingå i
ansökningsavgiften det år man ansöker. Tillsynsavgiften ingår även i avgiften för dem som
har ansökt om tillfälligt tillstånd.
Tillsynsavgiften för de anmälningspliktiga varorna gäller från det år man gör anmälan.
Avgiften reduceras vid kumulativ försäljning på grund av att tidsåtgången beräknas vara
något lägre eftersom tillsynsbesöket sker på samma försäljningsställe.
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4.2 Tillsynsavgift vid tillståndsgiven och anmäld
försäljning
Försäljningstillstånd och typ av
anmäld försäljning

Årlig tillsynsavgift i kronor

Försäljningstillstånd för tobaksvaror

4 000

Försäljningstillstånd för tobaksvaror
och anmäld försäljning av antingen
elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare eller folköl eller
receptfria läkemedel

5 500

Försäljningstillstånd för tobaksvaror
och anmäld försäljning av två av
elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare, folköl eller
receptfria läkemedel
Försäljningstillstånd för tobaksvaror
och anmäld försäljning av elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare,
folköl eller receptfria läkemedel

7 000

8 500

4.3 Tillsynsavgift vid anmäld försäljning
Typ av anmäld försäljning

Årlig tillsynsavgift i kronor

Anmäld försäljning av elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare
eller folköl eller receptfria läkemedel

2 000

Anmäld försäljning av folköl och
receptfria läkemedel

3 500

Anmäld försäljning av folköl samt
elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare

3 500

Anmäld försäljning av receptfria
läkemedel samt elektroniska cigaretter
och påfyllnadsbehållare

3 500

Anmäld försäljning av elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare,
folköl och receptfria läkemedel

4 500

