Vad som behöver bifogas en ansökan om försäljningstillstånd
av tobaksvaror - detaljhandel.
Betalning av ansökningsavgiften
Ansökningsavgiften på 11 380 kr skall betalas och kvitto på betalning
skickas samtidigt med ansökan. Instruktioner för betalning finns på
ansökningsblanketten. (Bankgiro 991-1249, märk 9-31150-90700-26590).
Grundläggande information om sökanden
En sökande (aktiebolag, handelsbolag, enskild firma) ska bifoga ett
registreringsbevis.
Är sökanden ett bolag, så behövs kopia av aktieboken och senaste
stämmoprotokoll bifogas. Om det är ett handelsbolag, så behövs kopia av
delägaravtal om sådant finns.
Personer med betydande inflytande i försäljningsrörelsen
Om sökanden är en juridisk person så behövs uppgifter om de som har
betydande inflytande i bolaget, vilka kallas ”personer med betydande
inflytande i försäljningsrörelsen (PBI).
Sådana är till exempel ägare, styrelseledamöter, firmatecknare,
verkställande direktör samt i vissa fall platschef, driftchef och finansiär. I ett
mindre aktiebolag så är det normalt aktieägare (minst 20 %), ordinarie
styrelseledamöter och firmatecknare, vilka ofta brukar sammanfalla.
Om ett bolag då ägs av annat bolag, helt eller till viss del, så behövs alltså
uppgifter om personerna bakom det bolaget. Dessutom registreringsbevis,
stämmoprotokoll och aktiebok för det bolaget. I ett större börsbolag, är
däremot styrelsen och VD de som utgör PBI. Liknande bör gälla för en
ekonomisk förening med många delägare.
För de som är att betrakta som PBI i försäljningsrörelsen behövs följande
handlingar från Bolagsverket:
A.
B.
C.

Nuvarande och avslutade uppdrag.
Konkursfrihetsintyg
Utdrag ur näringsförbudsregistret.

Uppgifter från Skatteverket
Det finns två blanketter för att inhämta uppgifter från Skatteverket, en avser
uppgifter för sökanden och en avser PBI.
Det är viktigt att varje PBI undertecknar sin egen blankett och skickar till
Skatteverket. Skatteverket svarar direkt till kommunen.
Uppgifter från Kronofogden
Som en del av utredningen av sökandens ekonomi begär kommunen ut
uppgifter från Kronofogden.

Finansieringsplan
Finns särskild bilaga till ansökan som skall fyllas i och styrkas.
Har verksamheten pågått i mer än tre (3) år, så räcker det med att bifoga
balans- och resultaträkning (årsbokslut) för det senaste året.
Egenkontrollprogram
Bifoga nytt/uppdaterat egenkontrollprogram.
Verksamhetsbeskrivning
Räcker med en kortfattad beskrivning, och om det är uppenbart räcker det
med att ange till exempel, livsmedelsbutik, bensinmack, hotell.
Dispositionsrätt till lokal
Hyreskontrakt eller annat som visar att ni disponerar lokalen där försäljning
skall ske.

Blanketter för inhämtande av uppgifter finns på kommunens hemsida
”E-tjänster, Näringsliv, Tillstånd”. Se länk:
https://eservice.ostersund.se/oversikt/overview/623

