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Om det sker förändringar i ett bolag med tobaksförsäljningstillstånd ska dessa anmälas utan 
dröjsmål till kommunen. Det kan handla om att ni bytt postadress, att ni gjort ändringar i ert 
egenkontrollprogram eller att ni bytt namn på butiken. Alla uppgifter som kan ha betydelse för 
kommunens tillsyn ska anmälas. 
 
Om det skett förändringar i ägandet eller i bolagets styrelse ska du istället använda 
blanketten ”anmälan om ändrade ägar- eller styrelseförhållanden”. Om din verksamhet 
upphör ska du fylla i blanketten ”avanmälan tobaksförsäljning”. 
 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss eller besöka vår hemsida. Se 
kontaktuppgifter nedan. 
 

            
 

 
 
 

TILLSTÅNDSHAVARE 
Bolagets namn Organisationsnummer 

            
Bolagets adress Postnummer och ort 

            
Bolagets telefonnummer Bolagets e-postadress 

            
Kontaktperson  
       

BESKRIVNING AV FÖRÄNDRING 
      
 
 
 

 
DATUM FÖR FÖRÄNDRINGEN 

20      -       -       
 

UNDERSKRIFT 
Underskrift av tillståndshavaren (firmatecknare) 

 
Namnförtydligande Anmälningsdatum 
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SÖKANDE 

Bolagets namn Organisationsnummer 

            
 

KOSTNADER        Bilaga, nr 
Köp av verksamhet (köpeskilling) 

            kronor       
Köp av inventarier, utrustning 

            kronor       
Depositionsavgift för hyra 

            kronor       
Förskottsbetalning av hyra 

            kronor       
Ombyggnation 

            kronor       
Övriga kostnader (ansökningsavgift, kostnad för ombud, redovisningstjänster mm) 

            kronor       
Övertagande av lager 

            kronor       
        Summa kostnader  

 
FINANSIERING Uppge hur ovanstående kostnader har finansierats     Bilaga, nr 

Likvida medel i bolaget (1) 
             kronor       

Eget sparande/insats (ägartillskott) 
            kronor       

Ytterligare ägartillskott 
            kronor       

Lån från leverantör, förskott på rabatter mm 
            kronor       

Banklån 
            kronor       

Privatlån 
            kronor       

Övertagande av lån/skulder 
            kronor       

Övrigt 
            kronor       

        
 
 
 
 

Summa 
1) Med likvida medel avses bolagets tillgångar i kassa och bank. 

 
Skicka med underlag som verifierar uppgifterna. Kommunen kan dessutom komma att begära in ytterligare 
kompletteringar. 
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LÅNAT KAPITAL 
Långivarens namn 

      
Långivarens person-/organisationsnummer 

      
Lånebelopp 

      
Datum för mottagande av lånebelopp 

      
Datum för återbetalning 

      
Räntesats 

      
 

LÅNAT KAPITAL 
Långivarens namn 

      
Långivarens person-/organisationsnummer 
      
Lånebelopp 
      
Datum för mottagande av lånebelopp 
      
Datum för återbetalning 
      
Räntesats 
      
 

LÅNAT KAPITAL 
Långivarens namn 

      
Långivarens person-/organisationsnummer 
      
Lånebelopp 
      
Datum för mottagande av lånebelopp 
      
Datum för återbetalning 
      
Räntesats 
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ÄGANDE I ANDRA BOLAG ÄN DET TILLSTÅNDSSÖKANDE BOLAGET 

 
 

            Checklista – dokument att skicka med tillsammans med ansökan 
 

 Registreringsbevis från Bolagsverket 

 Handling som styrker behörighet att teckna firma 

 Kopia av kvitto på betald ansökningsavgift 

 Uppgift om ägarförhållanden 

 Köpeavtal 

 Handlingar som styrker finansiering 

 Egenkontrollprogram  

 Bevis om uppdrag som funktionär från Bolagsverket 

  
 
 
 
 

Namn och personnummer Bolagsnamn och organisationsnummer Aktieinnehav, ägarandel 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  


	ÄGANDE I ANDRA BOLAG ÄN DET TILLSTÅNDSSÖKANDE BOLAGET

	BESKRIVNING AV FÖRÄNDRING: 
	Köp av inventarier utrustning: 
	Depositionsavgift för hyra: 
	Förskottsbetalning av hyra: 
	Ombyggnation: 
	Övriga kostnader ansökningsavgift kostnad för ombud redovisningstjänster mm: 
	Övertagande av lager: 
	kronorRow1: 
	Likvida medel i bolaget 1: 
	Eget sparandeinsats ägartillskott: 
	Ytterligare ägartillskott: 
	Lån från leverantör förskott på rabatter mm: 
	Banklån: 
	Privatlån: 
	Övertagande av lånskulder: 
	Övrigt: 
	kronorRow1_2: 
	Långivarens namn: 
	Långivarens personorganisationsnummer: 
	Lånebelopp: 
	Datum för mottagande av lånebelopp: 
	Datum för återbetalning: 
	Räntesats: 
	Långivarens namn_2: 
	Långivarens personorganisationsnummer_2: 
	Lånebelopp_2: 
	Datum för mottagande av lånebelopp_2: 
	Datum för återbetalning_2: 
	Räntesats_2: 
	Långivarens namn_3: 
	Långivarens personorganisationsnummer_3: 
	Lånebelopp_3: 
	Datum för mottagande av lånebelopp_3: 
	Datum för återbetalning_3: 
	Räntesats_3: 
	Namn och personnummerRow1: 
	Bolagsnamn och organisationsnummerRow1: 
	Aktieinnehav ägarandelRow1: 
	Namn och personnummerRow2: 
	Bolagsnamn och organisationsnummerRow2: 
	Aktieinnehav ägarandelRow2: 
	Namn och personnummerRow3: 
	Bolagsnamn och organisationsnummerRow3: 
	Aktieinnehav ägarandelRow3: 
	Namn och personnummerRow4: 
	Bolagsnamn och organisationsnummerRow4: 
	Aktieinnehav ägarandelRow4: 
	Namn och personnummerRow5: 
	Bolagsnamn och organisationsnummerRow5: 
	Aktieinnehav ägarandelRow5: 
	Namn och personnummerRow6: 
	Bolagsnamn och organisationsnummerRow6: 
	Aktieinnehav ägarandelRow6: 
	Namn och personnummerRow7: 
	Bolagsnamn och organisationsnummerRow7: 
	Aktieinnehav ägarandelRow7: 
	Namn och personnummerRow8: 
	Bolagsnamn och organisationsnummerRow8: 
	Aktieinnehav ägarandelRow8: 
	Namn och personnummerRow9: 
	Bolagsnamn och organisationsnummerRow9: 
	Aktieinnehav ägarandelRow9: 
	Namn och personnummerRow10: 
	Bolagsnamn och organisationsnummerRow10: 
	Aktieinnehav ägarandelRow10: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	Kontaktperson: 
	Underskrift av tillståndshavaren firmatecknare: 
	Köp av verksamhet köpeskilling: 
	bolag: 
	orgnr: 
	Adress: 
	postnr: 
	Telefon: 
	E-post: 
	Datum: 
	B: 
	org: 
	nr: 

	inventarier: 
	Dep: 
	försk: 
	ombygg: 
	övr: 
	övertag: 
	likvid: 
	eget: 
	ytterligare: 
	lån: 
	bankl: 
	privatl: 
	övert: 
	ö: 
	01: 
	02: 
	03: 
	Köp av verksamhet köpeskilling_1: 


