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BILAGA 3

ÅRLIGA TILLSYNSAVGIFTER SOM UPPBÄRS MED STÖD AV 55 § ALKOHOLLAGEN

1. Tillsynsavgift för tillverkning av och partihandel med alkoholdrycker

För tillsynen över tillverkning av och partihandel med alkoholdrycker uppbärs hos innehavare av
tillverknings- och partihandelstillstånd en årlig tillsynsavgift. Avgiftens storlek bestäms med ledning av
tabellen och med beaktande av tillståndshavarens försäljning till innehavare av serverings-, detaljhandels-
och användningstillstånd samt leveranserna till tillståndshavarens detaljhandel och servering.

- Öl och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker 
som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol 1 p/l

- Övriga svaga alkoholdrycker 2 p/l

- Starka alkoholdrycker 5 p/l

- Sprit 5 p/l

Maximiavgiften för en tillståndshavare är likväl 500 000 mark.

Om tillståndshavaren har flera än ett tillverknings- eller lagringsställe, uppbärs för vart och ett tillläggsställe
1 000 mark i tillsynsavgift.

Om tillståndshavaren sänder in de för tillsynen behövliga uppgifterna på en diskett, enligt ett system som
Produkttillsynscentralen godkänt, sänks den på försäljningsvolymerna beräknade tillsynsavgiften samt
maximiavgiften med 10 %. Om uppgifterna sänds in genom linjeöverföring, enligt ett system som
Produkttillsynscentralen godkänt, sänks avgifterna likväl med 15 procent.

Om tillståndshavaren har ett av Produkttillsynscentralen godkänt egentillsynssystem sänks den på
försäljningsvolymerna beräknande tillsynsavgiften samt maximiavgiften med 10 procent. Om tillståndshava-
ren därutöver har ett godkänt kvalitetssystem sänks avgifterna likväl med 15 procent.

Tillsynsavgiften avrundas nedåt, till närmaste hundramarksbelopp.

Den avgift som en tillståndshavare skall betala uppgår, det första verksamhetsåret undantaget, alltid till
minst 2.000 mark. Denna minimiavgift skall inte tillämpas under det första verksamhetsår för vilket
tillståndshavaren debiteras (1.9-31.8) utan avgiften skall då uppbäras uteslutande på grundval av de faktiska
leveransuppgifterna. Om tillsynsavgiften är lägre än 100 mark skall den emellertid inte uppbäras.

Årlig tillsynsavgift uppbärs inte hos innehavare av partihandelstillstånd som är i kraft högst en månad eller
förenat med begränsad försäljningsrätt.

2. Tillsynsavgift för användning som grundar sig på användningstillstånd

För tillsynen över användning av sprit och alkoholdrycker uppbärs hos innehavare av användningstill-stånd
en årlig tillsynsavgift. Avgiftens storlek bestäms med ledning av tabellen samt med beaktande
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av tillståndshavarens inköp och import för eget bruk.

- Sprit 100 p/l
- Alkoholdrycker 50 p/l

Den på de ovan nämnda grunderna fastställda tillsynsavgiften avrundas nedåt till närmaste hundra-
marksbelopp.

Hos en innehavare av användningstillstånd uppbärs per verksamhetsställe minimibeloppet 500 mark och
maximibeloppet 10 000 mark. Då sprit används för undervisningsändamål är minimiavgiften per
verksamhetsställe emellertid 100 mark.

3. Tillsynsavgift för servering

Hos innehavare av serveringstillstånd som gäller tillsvidare uppbärs per verksamhetsställe en årlig
tillsynsavgift. Denna bestäms på de för föregående kalenderår beräknade eller för en ett års period
kalkylerade inköpen, räknat i 100-procentig alkohol, med ledning av följande tabell.

0 -100 liter 500 mk
101-2 000 liter 1 000 mk
2 001 - 10 000 liter 2 000 mk
över 10 000 liter 4 000 mk

Hos en ny tillståndshavare uppbärs ingen tillsynsavgift under det första kalenderåret.

4. Tillsynsavgift för detaljhandel med alkoholdrycker

Hos alkoholbolag uppbärs 2 000 mark i årlig tillsynsavgift för varje butik.

Hos detaljhandlare som avses i 14 § 2 mom. alkohollagen uppbärs 1 000 mark i årlig tillsynsavgift för varje
butik.

5. Uppbörden av tillsynsavgifterna

De i punkterna 1 och 2 nämnda tillsynsavgifterna debiteras i efterskott, dock senast 31.10, så att den
mängdbaserade redovisningsperioden är 1.9-31.8.

De i punkterna 3 och 4 nämnda tillsynsavgifterna debiteras kalenderårsvis i förskott, dock senast 31.3. Hos
tillståndshavaren uppbärs inte någon tillsynsavgift för ett sådant kalenderår då dennes verksamhet har
upphört senast 31.3., dock så att år 1998 stadfästa avgifter faktureras senast 30.4.1998. Avgiften uppbärs
inte om den verksamhet, som tillsynen gäller har upphört senast 30.4.1998.


