
 

 

Anvisningar till ansökan om tobaksförsäljningstillstånd 

1. Registreringsbevis från Bolagsverket 

 Registreringsbevis som bifogas ansökan får inte vara äldre än tre månader. Om du 

söker i enskild firma som inte är registrerad hos Bolagsverket ska du istället bifoga en 

utskrift av din firmas registrering hos Skatteverket. 

2. Eventuell fullmakt  

Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas.  

3. Köpeavtal/arrendeavtal eller motsvarande  

Köpeavtal/arrendeavtal ska bifogas ansökan om du tagit över en befintlig 

verksamhet. 

4. Egenkontrollprogram  

Den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror ska utöva särskild 
kontroll över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt 
egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska vara utformat utifrån den 
verksamhet man bedriver. Nedan finner du ett exempel på hur 
egenkontrollprogrammet kan se ut. 

Mall - egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Pdf, 187.5 kB. 

Ändrade uppgifter i egenkontrollprogrammet ska utan dröjsmål anmälas till 

kommunen. 

5. Ägarförhållanden m.m.  

I ansökan ska redovisas vem eller vilka som äger det sökande bolaget.  

Aktiebolag: Om sökanden är ett aktiebolag ska ägarförhållandena visas med 

bolagsstämmoprotokoll, aktiebok eller motsvarande handling. Av handlingen ska 

framgå vem eller vilka som äger aktierna i bolaget och hur aktierna är fördelade 

mellan ägarna. Om ägaren är ett bolag ska ägarförhållandena styrkas på samma sätt 

i detta bolag. Om sökandebolaget ingår i en koncern ska en organisationsskiss 

inlämnas där det tydligt framgår vilka bolag som är ägare och hur stor andel de äger. 

Också ägarförhållandena i ägarbolag ska styrkas. 

Handelsbolag och kommanditbolag: Är sökanden ett handelsbolag eller 

kommanditbolag kan ägarförhållandena styrkas genom ett bolagsavtal som visar hur 

bolagets andelar är fördelade mellan ägarna. Saknas bolagsavtal ska 

ägarförhållandena styrkas på annat sätt.  

6. Bolagsengagemang 

Samtliga ägare, styrelsemedlemmar och eventuella övriga företrädare ska även 

redovisa övriga bolagsengagemang. Skicka in Bolagsverkets bevis om uppdrag som 

funktionär om ni ska redovisa styrelseuppdrag i andra bolag. Betydande aktieinnehav 

i andra bolag ska redovisas.  

https://www.jarfalla.se/download/18.36f6f42f16dfa1e613a5072e/1572437607963/mall-egentillsynsprogram-jarfalla-2019.pdf
https://www.jarfalla.se/download/18.36f6f42f16dfa1e613a5072e/1572437607963/mall-egentillsynsprogram-jarfalla-2019.pdf


 

 

7. Hyreskontrakt  

Om du hyr i första hand så ska du skicka med en kopia av ditt hyreskontrakt. Om du 

hyr i andra hand så ska du skicka med en kopia på ditt andrahandshyreskontrakt och 

hyresvärdens godkännande till andrahandsuthyrningen. Du ska alltid skicka med 

bilagor till hyreskontraktet om sådana finns. Kontraktet ska vara undertecknat och 

datum för undertecknandet ska framgå. 

8. Skatteverket 

 

På grund av sekretessregler behöver uppgifterna från Skatteverket begäras in från 
den som ansöker om tillstånd eller är en person med betydande inflytande (PBI) i 
rörelsen. Ditt bolag behöver därför fylla i blanketten "begäran om uppgifter för 
tobaksförsäljningstillstånd" från Skatteverket samt ”Begäran om uppgifter för PBI".  

Begäran om uppgifter för tobakstillstånd från Skatteverket Pdf, 106.2 kB. 
Blankett begäran om uppgifter för PBI Pdf, 97 kB. 
 

Fyll i organisationsnummer och namn på bolaget sid.1 och underskrift och behörig 
firmatecknare på sidan 2. 

Skickas till Skatteverket@skatteverket.se alternativt via brev till skatteverket. 

9. Redogörelse för kostnader och finansiering  

Redovisa hur ni finansierat köpet av verksamheten, uppstartskostnader samt 

ytterligare investeringar. Av redogörelsen ska också framgå varifrån använt kapital 

kommer.  

För att styrka uppgifterna om finansiering ska handlingar bifogas. Detta gäller oavsett 

om det är banklån, privatlån eller egna medel som har använts. Exempel på sådana 

handlingar är låneavtal, verifikat på transaktioner, kontoutdrag m.m.  

Är det fråga om privata lån ska det framgå varifrån långivaren erhållit de medel som 

lånats ut, t.ex. om pengarna härrör från sparande eller lån. Personnummer för privata 

långivare behövs för att kommunen ska kunna göra en lämplighetsprövning. Privata 

långivare kan komma att behandlas som ”personer med betydande inflytande”, vilket 

innebär att dessa personers personliga och ekonomiska lämplighet kan komma att 

utredas. De medel som används till köpeskillingen bör vara överförda av bank och 

bokförda hos sökandebolaget. Tillståndsenheten vill kunna se att utbetalning 

slutligen mottagits av säljaren. Bifoga därför kvittens på köpeskillingen.  

10. Remiss Polismyndigheten 

Handläggning av ansökan  

Kommunen sänder ärendet på remiss till Polismyndigheten för yttrande. Om du 

ansöker om partihandelstillstånd skickas ärendet på remiss även till Tullverket.  

Kommunen kan komma att hämta uppgifter från kreditupplysningsföretag. När 

uppgifter hämtas om fysiska personer (privatperson och enskild firma), handelsbolag 

https://www.jarfalla.se/download/18.36f6f42f16dfa1e613a5076b/1572437813897/skatteverket-tobakforsaljningstillstand-2019.pdf
https://www.jarfalla.se/download/18.421f0b841837df3ef03334c5/1665405110457/Beg%C3%A4ran%20om%20uppgifter%20(PBI).pdf
mailto:Skatteverket@skatteverket.se
https://www.jarfalla.se/download/18.36f6f42f16dfa1e613a5076b/1572437813897/skatteverket-tobakforsaljningstillstand-2019.pdf
https://www.jarfalla.se/download/18.421f0b841837df3ef03334c5/1665405110457/Beg%C3%A4ran%20om%20uppgifter%20(PBI).pdf


 

eller kommandit-bolag skickas alltid en omfrågekopia till den person det gäller. Ni ges 

alltid möjlighet att bemöta sådant i utredningen som kan inverka negativt på er 

ansökan, exempelvis uppgifter från Skatteverket som visar att ni inte skött 

skattebetalningar eller att polisen bedömt någon som olämplig på grund av tidigare 

brottslighet. Avgifter som avser handläggning av ansökan betalas inte tillbaka efter 

avslag eller om de sökande tar tillbaka sin ansökan. 

 


