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Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter om avgifter för registrering av namnstämplar avsedda
för ädelmetallarbeten;
beslutade den 23 november 2015.
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskriver följande med stöd
av 5 § förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten.

1 § Dessa föreskrifter gäller avgifter för registrering och upprätthållande av registreringen av namnstämplar avsedda för ädelmetallarbeten.
2 § En tillverkare eller importör av ädelmetallarbeten ska till Swedac betala en avgift
om 624 kronor för registrering av en namnstämpel.
Avgiften för registrering av en namnstämpel faktureras i samband med att beslut om
registreringen av namnstämpeln meddelas.
3 § Från och med året efter registreringen av namnstämpeln ska tillverkaren eller importören betala en årlig avgift om 624 kronor per namnstämpel för upprätthållande av
registreringen. Årsavgiften faktureras av Swedac.
Betalning av avgifter
4 § Fakturerade avgifter ska betalas senast 30 dagar från det datum som framgår av
utskickad faktura. Vid för sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635).
Bestämmelser om bevakning och indrivning av statliga fordringar finns i 10–12 §§
förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar.
5 § En tillverkare eller importör av ädelmetallarbeten som vill avregistrera en namnstämpel måste, för att undvika betalningsskyldighet för årsavgift, begära avregistrering
hos Swedac inom 30 dagar från fakturadatum avseende årsavgift. Om en begäran om
avregistrering meddelas senare än 30 dagar från fakturadatum kvarstår skyldighet att
betala hel årsavgift.
Övrigt
6 § Enligt 17 § förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar får en
myndighet helt eller delvis efterge en fordran, om det på grund av den betalningsskyldiges sjukdom eller av någon annan anledning är uppenbart oskäligt att kräva betalning.
7 § Swedac kan, i enskilda fall och om det finns särskilda skäl, medge undantag från
tillämpningen av dessa föreskrifter.
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Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016, då styrelsens föreskrifter (STAFS
2013:14) om avgifter för registrering av namnstämplar avsedda för ädelmetallarbeten
ska upphöra att gälla.
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