Socialförvaltningen
Anmälan om tobaksförsäljning
12 c § tobakslagen (1993:581)
Nyanmälan – tobaksvaror ska säljas på ett nytt försäljningsställe.
Anmälan av ägarbyte – ett försäljningsställe av tobaksvaror har bytt ägare
Avanmälan – försäljningen av tobaksvaror har upphört.
Kopia av egenkontrollprogram bifogas.
Datum då försäljningen av tobaksvaror ska starta

Datum då försäljningen av tobaksvaror har upphört

Försäljningsställe
Försäljningsställets namn

Försäljningsställets öppettider

Verksamhetens inriktning (tobaksaffär, livsmedelsbutik, kiosk etc.) och omfattning (antal anställda etc.)

Gatuadress, postnummer och postort

Kontaktperson och telefon

E-post

Ägare och faktureringsadress
Firmanamn (AB, HB, enskild firma etc.)

Organisationsnummer/personnummer

Ansvarig för verksamheten

Gatuadress, postnummer och postort

Telefon

E-post

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Informationen du lämnar i denna ansökan kommer att lagras och bearbetas i dataregister av Vaggeryds kommun i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För
frågor eller information om databehandlingen, kontakta Vaggeryds kommun, socialförvaltningen, Box 43, 568 21 Skillingaryd, tel 0370 67 80 00.

Ort och datum

Underskrift (behörig firmatecknare) och namnförtydligande

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

Organisationsnummer

Box 43

Ljungbergsgatan 4

0370-67 80 00

0370-67 84 88

5950-7434

212000-0522

568 21 Skillingaryd

Skillingaryd

E-post

Internetadress

socialnamnden@vaggeryd.se

www.vaggeryd.se

Socialförvaltningen
Utdrag ur tobakslagen (1993:581)
12 c § En näringsidkare får inte tillhandahålla tobaksvaror för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska
ske.
Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.
Till anmälan enligt första stycket ska näringsidkaren foga egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn. Om uppgifterna ändras
ska det anmälas till kommunen utan dröjsmål.
27 § Den som uppsåtligen bryter mot 11 § eller säljer tobaksvaror i strid med förbud som har meddelats enligt 20 a § döms för olovlig tobaksförsäljning till böter eller
fängelse i högst sex månader.
Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 12 § första eller andra stycket eller 12 c § första stycket.
Är gärningen att anse som ringa döms inte till ansvar.

Viktigt att veta om anmälan
Du ska anmäla försäljningen innan du börjar sälja tobaksvaror. Skicka din anmälan om tobaksförsäljning till den kommun där försäljningen ska ske. För att vara säker på
att kommunen har fått din anmälan bör du fråga efter en kopia på anmälan med ett diarienummer.
Om något som du har anmält förändras ska du anmäla även det till kommunen utan dröjsmål.
Om du medvetet eller av oaktsamhet har tobaksvaror tillgängliga för försäljning till konsumenter utan att du har anmält det så kan du bli dömd för olovlig
tobaksförsäljning, dvs. böter eller fängelse i högst sex månader.
Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram som beskriver de rutiner och arbetssätt ditt försäljningsställe har för att följa tobakslagens regler.
Kommunen har möjlighet att ta ut en avgift för tillsynsverksamheten. Kontakta din kommun för att få veta hur stor tillsynsavgiften är.
Kommunen och polisen ansvarar för omedelbar tillsyn över handeln med tobaksvaror inom kommunen. Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn inom länet. Statens
folkhälsoinstitut ansvarar för den centrala tillsynen.

Värt att veta vid tobaksförsäljning till konsumenter
• En tobaksvara är en produkt som innehåller tobak och som är avsedd att rökas, snusas, sugas på eller tuggas. Exempel på tobaksvaror är cigaretter, cigarrer,
cigarromslag, cigariller, pip- och rulltobak, snus, tuggtobak, portionstobak, råtobak och tobak till vattenpipa.
• Du ska anmäla all typ av tobaksförsäljning oavsett var försäljningen sker. Till exempel ska även försäljning via torghandel, rökrum, tobaksautomat eller Internet
anmälas.
• Du ska informera din personal om reglerna för tobaksförsäljning.
• Du eller någon i personalen får inte sälja eller på annat sätt lämna ut en tobaksvara till någon som inte fyllt 18 år.
• Kassapersonal bör alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara yngre än 25 år.
• Du eller någon i personalen får inte sälja en tobaksvara om ni misstänker att kunden kommer att lämna tobaksvaran till någon som är under 18 år (langning).
• Du ska sätta upp skyltar/dekaler för att informera om åldersgränsen.
• Du får inte sälja lösa cigaretter.
• Tobaksskatt ska vara betald för tobaksvaror som du säljer. Kontakta Skatteverket om du har frågor om tobaksskatt.
• Du får inte ha tobaksvaror till försäljning som är omärkta eller felaktigt märkta.
• Varningstexter på tobaksvaror ska vara på svenska.
• Du får inte ha någon marknadsföring på försäljningsstället som är påträngande, uppsökande eller uppmanar någon att använda tobak.
Information om reglerna i tobakslagen (1993:581) finns på Folkhälsomyndighetens webbplats, http://www.folkhalsomyndigheten.se/valkommen/ under rubriken Tillsyn.
Andra myndigheter som kan ge information är kommunen, Länsstyrelsen, Konsumentverket, Skatteverket, Tullverket och Polisen.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

Organisationsnummer

Box 43

Ljungbergsgatan 4

0370-67 80 00

0370-67 84 88

5950-7434

212000-0522

568 21 Skillingaryd

Skillingaryd

E-post

Internetadress

socialnamnden@vaggeryd.se

www.vaggeryd.se

