
 

 

 

Handlingar som skall bifogas ansökan om tobakstillstånd 

 

□  Skriftlig fullmakt för att företräda bolaget om ett ombud anlitas 

□  Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag eller andelsfördelning i handelsbolag eller 
kommanditbolag. Bifoga även bolagsstämmoprotokoll eller utdrag ur aktiebok. 

□  Bevis ur näringsförbudsregistret och konkursfrihetsbevis från Bolagsverket. Handlingen får 
inte vara äldre än tre månader. Om någon person med betydande inflytande har varit 
inblandad i konkurs skall det också bifogas en förvaltningsberättelse. 

□  Bevis att företaget är registrerat för F- skatt, moms och som arbetsgivare hos Skatteverket. 

□  Egenremiss till Skatteverket. Observera två remisser = företag och PBI. En egenremiss per 
person med betydande inflytande (PBI) samt en egenremiss gällande det sökande 
företaget som ska skickas till Skatteverket. Blanketterna ska skrivas under innan de skickas 
till Skatteverket. Sedan skickar Skatteverket svaret direkt till Tierps kommun. Blanketterna 
kan laddas ner på kommunens hemsida www.tierp.se/tobak 

□  Köpe- överlåtelseavtal för verksamhet som köpts/överlåtits inom de tre senaste åren. 
Avtal ska ha datum och vara underskrivna av både köpare och säljare. 

□  Handlingar som visar var investerat kapital kommer ifrån. Exempel på detta är 
lånehandlingar, skuldebrev eller reverser. Om det är privata långivare ska det stå varifrån 
den personen har fått pengarna. Det ska kunna uppvisas transaktioner från köpare till 
säljare samt kvitto på betald köpeskilling. Mall finns på kommunens hemsida 
www.tierp.se/tobak 

□  Hyreskontrakt, köpeavtal eller arrendeavtal som visar att man får använda 
lokalen/försäljningsstället. 

□  Verksamhetsbeskrivning. Kortfattat om sortiment, om det finns mer än butik i 
verksamheten (tex. Bensimpump, tvätthall, bilverkstad, café, ombud för spel eller apotek 
mm.) Ange antal anställda, öppettider samt annat som kan vara av vikt. 

□  Komplett ritning över försäljningsstället, inklusive lagerutrymmen 

□  Egenkontrollprogram för försäljning av tobak och liknande produkter. Mall finns på 
kommunens hemsida www.tierp.se/tobak 

□  Om sökanden är en förening: Senaste årsmötesprotokoll med uppgift om styrelsens 
sammansättning och ledamöternas namn och personnummer. 
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