Gemensamma författningssamlingen
avseende hälso- och sjukvård,
socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.
ISSN 2002-1054, Artikelnummer 27119028HSLF
Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Föreskrifter
om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter
(FoHMFS 2014:5) om statistiska uppgifter avseende
servering;

HSLF-FS
2019:28
Utkom från trycket
den 2 januari 2020
Omtryck

beslutade den 16 december 2019.
Folkhälsomyndigheten föreskriver med stöd av 4 a § 2 alkoholförordningen
(2010:1636) i fråga om Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS
2014:5) om statistiska uppgifter avseende servering
dels att bilagan ska upphöra att gälla,
dels att rubriken till föreskrifterna och 1–3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 a §, och närmast före 1, 2 och 3 §§
nya rubriker av följande lydelse.
Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag
då dessa föreskrifter träder i kraft.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om uppgifter för statistik
avseende servering av alkoholdrycker och alkoholdryckslikande
preparat
Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som
Folkhälsomyndigheten begär in för att sammanställa statistik om servering av
spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker, starköl, folköl och alkoholdrycksliknande preparat. (HSLF-FS 2019:28).
1 a § Föreskrifterna riktar sig till tillståndshavare som enligt alkohollagen
(2010:1622) har stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat. (HSLF-FS 2019:28).
Tillståndshavares skyldighet att lämna uppgifter
2 § Tillståndshavare ska lämna följande uppgifter
1. normalpriser för spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker, starköl, folköl och alkoholdrycksliknande preparat,
2. framställd volym av egenkryddad snaps,
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3. omsättning för mat, spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker, starköl,
folköl, lättdrycker och alkoholdrycksliknande preparat, samt
4. inköpta volymer för spritdrycker, vin, andra jästa alkoholdrycker, starköl
och alkoholdrycksliknande preparat. (HSLF-FS 2019:28).
När och hur uppgifterna ska lämnas
3 § Tillståndshavare ska varje år lämna in uppgifter för perioden 1 januari–
31 december. Uppgifterna ska lämnas in via Folkhälsomyndighetens e-tjänst
eller på blanketten Restaurangrapport som är framtagen av Folkhälsomyndigheten. Uppgifterna ska vara registrerade i e-tjänsten eller ha kommit in via
blanketten till den kommun där serveringsstället finns, senast den 1 mars nästkommande år.
Om serveringstillståndet gäller en trafikservering och uppgifterna inte lämnas via myndighetens e-tjänst, ska uppgifterna lämnas till den kommun där
tillståndshavaren har sitt säte. Tillståndshavare som inte har sitt säte i Sverige
ska lämna uppgifterna till Stockholms kommun.
Om ett tillstånd upphör ska uppgifterna lämnas till kommunen inom 30 dagar från det att tillståndet upphört att gälla. (HSLF-FS 2019:28).
4 § Den som omfattas av undantaget i 39 kap. 5 § 1 skatteförfarandelagen
(2011:1244) omfattas inte av bestämmelserna i dessa föreskrifter.
Dessa föreskrifter1 träder i kraft den 15 januari 2020. Uppgifter om alkoholdrycksliknande preparat ska lämnas första gången senast den 1 mars 2022 för
perioden 1 januari–31 december 2021.
Folkhälsomyndigheten

JOHAN CARLSON
Bitte Bråstad
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Författningen kan beställas via:
Norstedts Juridik
106 47 Stockholm
Telefon: 08-598 191 90
E-post: kundservice@nj.se
Internet: www.nj.se/offentligapublikationer
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HSLF-FS kan laddas ner via Folkhälsomyndigheten.
Webb: www.folkhalsomyndigheten.se
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