7 juni

2019
Hej, nu är det dags att anmäla sig till Marknadsafton fredag den 7 juni!
Fyll i anmälningsblanketten och skicka den till marknadsafton@cityorebro.com eller
via post till City Örebro, Drottninggatan 17, 702 10 Örebro
OBS! Utan din anmälan har du inget tillstånd att ha försäljning utanför din
verksamhet även om du är medlem! Marknaden pågår mellan kl. 12.00 – 22.00
Vi är medlemmar och önskar plats utanför vår verksamhet (0 kr)
st. bord (300 kr/bord, endast för medlemmar)
Vi önskar dessutom
Vi är inte medlemmar och önskar plats utanför vår verksamhet (610 kr)

Företagsnamn:
Org. nummer:
Kontaktperson:
Adress: Postnr:
Telefon:

Ort:

Email:

Mobil:

OBS! SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR 30 APRIL
Önskar ni en annan plats på marknaden eller har andra frågor
gällande exempelvis elförsörjning kontakta City Örebro.

City Örebro, Drottninggatan 17, 702 10 ÖREBRO
E-post: marknadsafton@cityorebro.com • Tel: 019-10 24 90

KASSAREGISTER TILL
MARKNADSAFTON
Som du säkert vet kräver Skatteverket fr.o.m. 2014.
Du som företagare måste använda kassaregister även vid
försäljning utanför din butik/verksamhet. Detta gäller även
under Marknadsafton.

Hämtat från Skatteverket.se:
”Använder du kassaregister och kontrollenheter i utomhusmiljöer, utsätts de för olika
vädersituationer som av naturliga skäl kommer att variera under ett år. Det finns inte
några bestämmelser som anger att kassaregister/kontrollenheter – som sammankopplade enheter – ska klara olika slag av vädersituationer som kan förekomma på torg- och
marknader. Företag som är skyldiga att använda kassaregister på torg och marknader
får därför använda valfritt kassaregister och valfri kontrollenhet. Det enda som krävs är
att kassaregistret är tillverkardeklarerat och att kontrollenheten är certifierad.”
”Om det på ett torg eller en marknadsplats inte finns framdragen el måste du själv
ordna med egen elförsörjning eller använda ett batteridrivet kassaregister. Om det
skulle uppstå ett oväntat strömavbrott under en försäljningsdag på ett torg eller en
marknadsplats som har framdragen el kan ett företag, som har ett nätanslutet kassaregister, inte längre använda sitt kassaregister. Ett sådant strömavbrott är en omständighet
som ligger utanför företagets kontroll och företaget får därför fortsätta att sälja utan att
registrera försäljningen i ett kassaregister i avvaktan på att elströmmen kommer tillbaka.
Det finns alltså inte en skyldighet att ett företag ska ha ett batteridrivet kassaregister
som reserv.”
Behöver din verksamhet hyra ett kassaregister under Marknadsafton?
Se följande sidor: www.izettle.com/se eller www.butikskassa.com
Eller googla ”hyra kassaregister” där finner du olika förslag på hur du går till väga.
Skatteverkets syfte med de nya reglerna är att skydda dig som seriös företagare och
hoppas att du inte känner detta som ett hinder för ditt deltagande på Marknadsafton.
Vi ser fram emot en trevlig dag med många besökare i city.
Vid frågor om kassahanteringen kontakta City Örebro.

City Örebro, Drottninggatan 17, 702 10 ÖREBRO
E-post: ekonomi@cityorebro.com • Tel: 019-10 24 90

