Utdrag ur tobakslagen (1993:581)
12 c § En närings idkare 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 vcrlc.samhcten
lämpligt egcnkontrollprogram.
Till anmälan enligt första stycket ska näringsidkaren foga cgcnkontrollprogrammct och de övriga uppgifter som behövs för
kommunens tillsyn. Om uppgifterna ändras ska det anmälas till ko=unen 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 fiingelse 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 fl>rsäljningcn innan du börjar sälja tobaksvaror. 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 fllriindras 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 o)ovli& tobaksforsiljnin&, dvs. böter eller fängelse i högst sex månader.
Till anmälan ska du bifoga ett ei:enkonti-ollproel'am som beskriver de rutiner ocl1 arbetssätt ditt försäljningsställe har för att
följa tobakslagcns regler.
Kommunen har möjlighet att ta ut en avi:ift för till synsverksamheten. Kontakta din kommun för att fa veta hur stor
tillsynsavgiftcn ir.
Kommunen och polisen ansvarar fl>r omedelbar tillsyn över handeln med tobaksvaror inom kommwien. Länsstyrelsen
ansvarar för tillsyn inom länet. Folkhälsomyndigheten ansvarar fl:ir den centrala tillsynen.

Värt att veta vid tobaksförsäljning till konsumenter
En tobaksvara är en produkt som innehåller tobak och som ilr avsedd att rökas, snusas, sugas på eller tuggas.
Exempel på tobaksvaror ir cigaretter, cigarrer, cigarromslag, cigariller, pip- ocli rulltobak, snus, tuggtobak,
portionstobak, råtobak och tobak till vattenpipa.
Du ska anmila 111 typ av tobaksfcirsiljnin& oavsett var försäljningen sker. Till exempel ska även försäljning via
torghandel, rölaum, tobaksautomat eller Internet anmälas.
Du ska informera din personal om reglerna för tobaksiorsäljning.
Du eller någon i personalen får inte sälja eller på annat sitt lämna ut en tobaksvara till någon som inte fyllt 18
år.
Kassapersonal bör alltid bqära lei:Jtimation 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
tobalcsvaran till någo n som är widcr 18 år (langning).
Du ska sätta upp skyltar/dekaler för att informera om åldersgränsen.
Du får inte sälja lösa cigaretter.
Tobaksskatt ska vara betald :for tobaksvaror som du säljer. Kontakta Skatteverket om du har frågor om
tobaksskatt.
Du far inte ha tobaksvaror till försälfning som är utan hälsovarning eller felaktig hälsovarning.
Hälsovarningen på tobaksvaror ska vara på n•enska.
Du far inte ha nå1on marknadsforln& på försäljningsstället som är påträngande, uppsökande eller uppmanar
någon att använda tobak.

Mer information om reglerna i tobak:slagen (I 993:581) finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.
Andra myndigheter där man kan finna mer information är Kommunen, Polisen, Länsstyrelsen, Konsumentverket,
Skatteverket och Tullverket.

