Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR PRÖVNINGS- OCH TILLSYNSAVGIFTER ENLIGT LAGEN OM
TOBAK OCH LIKNANDE PRODUKTER OCH LAGEN OM HANDEL MED
VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL
Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-21. Ändrad 2010-02-22, 2011-10-24,
2017-12-18 och 2019-06-17.
Gäller fr.o.m. 1 juli 2019.
Region Gotland föreskriver följande taxa med tillämpningsregler för avgifter enligt av 5 kap. 1 §
lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088)(träder i kraft 1/7 2019) och 23 § lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730) .
1 § Avgift för kommunens arbete med tillstånd och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande
produkter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel skall betalas av näringsidkare som
bedriver tillståndspliktig och/eller anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror,
elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare eller detaljhandel med vissa receptfria
läkemedel.
Näringsidkare med försäljning enligt lagen om tobak och liknande produkter skall ansöka om
tillstånd för att få sälja tobak innan försäljning kan påbörjas.
Näringsidkare med försäljning enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel skall göra
anmälan till Läkemedelsverket enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Näringsidkare som har sitt säte eller sin affärsverksamhet i Sverige får inte tillhandahålla
elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare eller örtprodukter för rökning för försäljning till
konsumenter, utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske.
2 § Ansökningsavgifter:
1. Nyansökningar om tillstånd att sälja tobak

7 000 kr

2. Tillfälligt tillstånd för att sälja tobak: + 1000 kr/dag upp till
7 dagar i följd. Fler än 7 dagar nyansökningsavgift.

2 500 – 7 000 kr

3. Anmälan om ändring av ägarförhållande och/eller uppgifter
om nya personer med betydande inflytande

2 000 kr

3 § För varje försäljningsställe i kommunen uttas en årlig tillsynsavgift om 1700 kronor vid
försäljning av tobaksvaror, 1700 kronor vid försäljning av receptfria läkemedel och 1700 kronor
vid försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Sker försäljning av 2 produkter nämnda ovan uttas full avgift för ett produktslag och för det andra
reduceras avgiften till 850 kronor.
Sker försäljning av alla 3 produkter nämnda ovan uttas full avgift för ett produktslag, för det andra
reduceras avgiften till 850 kronor och för det tredje reduceras avgiften till 850 kronor.
För näringsidkare som erlägger avgift för tillsyn enligt alkohollagen reduceras avgiften till 850
kronor för vardera av ovanstående produktslag.
1 produkt
2 produkter
3 produkter
4 produkter

1700 kr
2550 kr
3400 kr
4250 kr

4 § En förutsättning för att ansökan skall behandlas är att avgiften inbetalts till kommunen. Om
inbetalning inte skett skall sökanden anmodas att betala in avgiften inom viss tid. En sådan
anmodan får sändas till sökanden per post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte
anmodan skall ansökan avvisas. Sökanden skall upplysas om detta i anmodan. Om särskilda skäl
föreligger får undantag göras från kravet att avgiften skall ha inbetalts för att ansökan skall
behandlas. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås. Om det finns synnerliga skäl
får dock ansökningsavgiften helt eller delvis återbetalas.
5 § Årsavgiften avser kalenderår och skall betalas samma år. Årsavgiften skall betalas senast 30
dagar efter det att räkning utsänts. Underlåtenhet att betala tillsynsavgift kan medföra att
tillståndshavarens personliga lämplighet för innehav av tillståndet tas upp till omprövning.
6 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och
övriga omständigheter får avgiften sättas ned.

