Stockholms
stad

Ti I Isy nsa vgift er
för serveringstillstånd av alkohol på restauranger
Tillsynsavgifterna täcker tillståndsenhetens arbete
med tillsyn och inspektion - och kan grovt delas
in i tre delar; förebyggande, inre och yttre tillsyn.
Tillsynsavgiften faktureras i början av året och
avser innevarande år. Du som har ett pågående
ägarskifte i början av året betalar tillsynsavgiften
för hela året. Kostnaden görs sedan upp mellan
säljare och köpare i överlåtelsesumman.

Fast avgift för stadigvarande tillstånd för:
• servering till allmänheten.......2 OOO kr/tillstånd
• servering till slutna sällskap....2 OOO kr/tillstånd
• trafikservering per bolag............2 OOO kr/bolag
samt trafikservering per linje.........1 OOO kr/linje

Rörlig avgift baserad på serveringstiden
för servering till allmänheten:
serveringstid till och med kl. 01.00..................O kr
serveringstid mellan kl. 01.01-02.00.....2 OOO kr
serveringstid mellan kl. 02.01-03.00 ....4 OOO kr
serveringstid mellan kl. 03.01-04.00 ....8 OOO kr
serveringstid efter kl. 04.00..................lO OOO kr

Til Isy nsa vgift för
Stadigvarande tillstånd till allmänheten
För stadigvarande tillstånd till allmänheten utgår dels en fast
avgift och dels två rörliga avgifter.
Den ena rörliga avgiften baseras på omsättning av alkoholhaltiga drycker under föregående år. Dessa uppgifter redovisar
du i restaurangrapporten.
Den andra rörliga avgiften baseras på serveringstiden. Till
stånd med serveringstid efter klockan 01.00 en eller flera dagar
i veckan omfattas av denna rörliga tillsynsavgift. Även restau
ranger med prövotid avseende utökad serveringstid omfattas.

Stadigvarande tillstånd för slutna sällskap
(inkl. catering)
Tillsynsavgiften för slutna sällskap utgörs endast av en fast avgift.

Stadigvarande tillstånd för trafikservering
Tillsynsavgiften för trafikservering utgörs av fasta avgifter.
Bolag som har serveringstillstånd som avser trafikservering
ska lämna uppgifter till den kommun där bolaget har sitt säte.
Om bolaget har sitt säte utomlands ska rapporten lämnas till
tillståndsenheten i Stockholm.

Nya serveringstillstånd under innevarande år
Du som får ett nytt serveringstillstånd (i en lokal som inte
tidigare haft serveringstillstånd) under innevarande år beta
lar tillsynsavgift för den period som du har tillståndet. För att
räkna ut den rörliga avgiften använder vi uppgifterna du angav
i Uppskattad försäljning för innevarande år.

Ej betald faktura
Om fakturan med tillsynsavgiften inte betalas
inom utsatt tid överlämnas ärendet till inkasso.
När försenings- och inkassoavgift eller ansökningsavgift hos kronofogdemyndigheten påförts
fakturan återtas dessa inte.

Rörlig avgift baserad på omsättningen av alkohol
drycker (inkl. moms) för servering till allmänheten:
0-100 OOO kr..............................................1 OOO kr
lOO 001-500 OOO kr............................... 2 OOO kr
500 001-1 OOO OOO kr...........................4 OOO kr
1 OOO 001-2 OOO OOO kr...................... 6 OOO kr
2 OOO 001-5 OOO OOO kr..................... 9 OOO kr
5 OOO 001-10 OOO OOO kr................... 11 OOO kr
lO OOO 001-15 OOO OOO kr................. 15 OOO kr
15 OOO OOl- ............................................. 18 OOO kr

I

Avgifterna är momsbefriade eftersom
tillsynen är myndighetsutövning.

Ej inkommen restaurang
rapport
Om restaurangrapporten inte inkommer i tid skickas två
påminnelsebrev ut. Varje påminnelse medför en förseningsav
gift på 500 kronor. Om rapporten fortfarande inte inkommer
debiterar vi högsta avgiftsklass avseende omsättningen samt
påför förseningsavgifterna (se uträkningen nedan).
Om rapporten inte inkommer innebär det att tillstånds
enheten inleder en utredning som eventuellt kan leda fram till
att serveringstillståndet återkallas.

Avgiftsdebitering om restaurangrapporten
INTE inkommer i tid
Fast avgift...................................................... 2 OOO kr
Högsta rörliga avgift
baserad på omsättningen............................. 18 OOO kr
Rörlig avgift baserad på serveringstiden...0-10 OOO kr
Påminnelseavgift 1...............................................500 kr
Påminnelseavgift II............................................. 500 kr
Summa............................................. 21 000-31 OOO kr

stockholm.se/tillstandsenheten

