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Taxebestämmelser
Inledande bestämmelser
1§
Denna taxa gäller för Vetlanda kommuns kostnader för prövning och tillsyn över
detaljhandel med folköl, tobaksvaror och liknande produkter samt kontroll av handel
med vissa receptfria läkemedel.

2§
Enligt alkohollagen (2010:1622) 8 kap 10 § har kommunen rätt att för sin tillsyn ta ut
en avgift av den som säljer folköl.
Enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 8 kap 1-2 §§ har
kommunen rätt att för sin prövning och tillsyn ta ut en avgift av den som säljer
tobaksvaror.
Enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 23 § har
kommunen rätt att för sin kontroll ta ut en avgift av den som säljer receptfria
läkemedel.
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3§
Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. prövning av ansökan om försäljningstillstånd för tobaksvaror
2. registrering av anläggning
3. tillsyn och kontroll
4§
Kommunfullmäktige beslutar om timavgiften i denna taxa. Timavgiften räknas därefter
årligen upp med ett prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Beloppet rundas av till
närmaste 25- tal kronor.

Avgift för försäljningstillstånd för tobaksvaror
5§
Typ av åtgärd

Avgift

Ansökan om stadigvarande försäljning

6 timavgifter

Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd

4 timavgifter

Ändrade förutsättningar i bolag (nya bolagsmän/ägare)

4 timavgifter

Anmälan om ändring som påverkar tillsynen

2 timavgifter

Avgift för registrering
6§
Den som anmäler registrering av en anläggning för detaljhandel med folköl,
elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare för elektroniska cigaretter ska betala
en handläggningsavgift som motsvarar en timavgift.
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Årlig avgift för tillsyn och kontroll
7§
Varuslag

Avgift

Receptfria läkemedel

1 timavgift

Folköl

1 timavgift

Tobaksvaror

2 timavgifter

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

2 timavgifter

Antal varuslag

Beräkning av avgift

Handel med ett varuslag

1 avgift

Handel med två varuslag

0,75 x avgift

Handel med tre varuslag

0,6 x avgift

Handel med fyra varuslag

0,5 x avgift

Avgift för extra tillsyn och kontroll
8§
För brister vid tillsyn som medför extra kontroll utöver den normala tillsynen tas
avgift ut enligt bestämd timtaxa. Avgiften för extra tillsyn debiteras efter utfört
tillsynsbesök. Avgiften tas ut per påbörjad timme.
I kontrolltiden ingår:
-

Tid för förberedelser

-

Tid för besök på plats

-

Tid för efterarbete

-

Tid för resor till och från försäljningsstället

