
Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)

Bevillingen

Ordinær omsetningsoppgave for skjenkested
Sluttoppgave ved opphør eller salg av virksomheten
Omsetningsoppgave etter åpent arrangement (festival ol.)

Meldingen gjelder

Omsetningsoppgave er sendt inn i fjor
Omsetningsoppgave er ikke sendt inn i fjor

høyst 4,7 % alkoholinnhold
inntil 22 % alkoholinnhold
høyst 60 % alkoholinnhold

Bevillingen gjelder skjenking av alkoholholdig drikk med

Hvis sluttoppgave: Omsetningsoppgave i fjor

Bevillingshaver

Organisasjon

Enkeltpersonforetak / forening uten organisasjonsnummer

Organisasjon registrert i Enhetsregisteret
Enkeltpersonforetak/forening uten organisasjonsnummer
Privatperson

Bevillingshaver er

 
Organisasjonsnummer

 
Organisasjonsnavn

 
Adresse

   
Postnummer/-sted

 
Telefon

 
E-post

 
Navn

 
Postadresse

 
Postnr/sted

 
Telefon

 
E-post



Arrangementet

 
Arrangementsdatoer fra / til

 
Navn på arrangementet

 
Type arrangement

Privatperson / innsender
Fødselsnummer

  
  

 
Adresse

 
Postnr/-sted

 
Telefon

  

Ja Nei
Er postadresse og fakturaadresse den samme?

Fornavn Etternavn

E-post

Skattekommune Kontonummer

Hvis nei, fakturaadresse

 
Stedets navn

 
Stedets adresse

 
Postnr/sted

 
Telefon

Skjenkestedet (hvis ikke arrangement)



Forventet skjenkevolum i år

 

 
Gruppe 1 Drikke som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 vol.% alkohol (øl og rusbrus)

 
Gruppe 2 Drikke som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 vol.% alkohol (vin)

 
Gruppe 3 Drikke som inneholder over 22 og høyst 60 vol.% alkohol (brennevin)

Gruppe 1 Drikke som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 vol.% alkohol (øl og rusbrus)
 

 0,54  
Antall liter Sats Gebyr

Gruppe 2 Drikke som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 vol.%  alkohol (vin)
 

 1,41  
Antall liter Sats Gebyr

Gruppe 3 Drikke som inneholder over 22 og høyst 60 vol.%  alkohol (brennevin)
 

 4,65  
Antall liter Sats Gebyr

5 800
Minimumsgebyr

Hele året
Driftsperiode

 Deler av året
Hvis deler av året: Fra – til

Skjenkevolum – ordinær omsetningsoppgave

Totalgebyr

Faktik skjenkevolum i fjor



Dokumentasjon

Signatur og dato

Skjemaet sendes til
Hammerfest kommune 
Postboks 1224
9616 Hammerfest NB! Ikke send personlig eller sensitiv informasjon med e-post.

Legg ved
• revisors/regnskapsførers bekreftelse
• omsetningsoppgave fra leverandører
• evt annen dokumentasjon

Skjenkevolum – sluttoppgave eller arrangement

Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebe

Faktisk skjenkevolum i år

Gruppe 1 Drikke som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 vol.% alkohol (øl og rusbrus)
 

 0,54  
Antall liter Sats Gebyr

Gruppe 2 Drikke som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 vol.%  alkohol (vin)
 

 1,41  
Antall liter Sats Gebyr

Gruppe 3 Drikke som inneholder over 22 og høyst 60 vol.%  alkohol (brennevin)
 

 4,65  
Antall liter Sats Gebyr

5 800
Minimumsgebyr Totalgebyr

Hvis sluttoppgave. Dato for opphør av driften
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