INFORMATION TILL DETALJHANDLARE

Information om identitetsmärkning och
säkerhetsmärkning
Från och med den 20 maj 2020 får du som
bedriver detaljhandel med cigaretter och rulltobak endast sälja förpackningar som har en
unik identitetsmärkning och en säkerhetsmärkning. Saknas dessa märkningar får du
inte sälja förpackningarna. Kommunen utövar
tillsyn över detta.
Informationen i detta blad behöver du för att veta vad du
kan kontrollera i din egenkontroll.
Hur ska identitetsmärkningen se ut?
Du behöver känna till att varje förpackning ska ha en
databärare i form av Data Matrix, QR-kod eller DotCode
som innehåller information om den unika identitetsmärkningen. Koden är läsbar genom teknisk utrustning.
Du behöver också känna till att det på förpackningen
måste finnas en kod som kan läsas av människor. Den
läsbara koden ska bestå av id-utfärdarens kod (QCALL)
och ett unikt serienummer (9 tecken).

• De första fem tecknen är id-utfärdarens identitetskod
– QCALL är den svenska id-utfärdarens kod.

• Därefter kommer 9 tecken som är ett unikt serienum-

mer som är slumpmässigt genererat och består av a-z;
A-Z; 0-9.

Hur ska säkerhetsmärkningen se ut?
Du behöver känna till vilka tre synliga äkthetsdetaljer
som en säkerhetsmärkning ska bestå av för att kunna
kontrollera förpackningarna. Det vill säga

• guilloche - ett ornamentaliskt mönster bestående av

två eller fler sammanflätade band tryckta i flera ickestandardiserade mönster

• optisk variabel tryckfärg - färgskiftande detaljer
• mikrotryck - ett tryck som använder mycket liten text
som kräver förstoring för att kunna läsas.

Säkerhetsmärkningens applicering på
styckförpackningen
Du måste också känna till att säkerhetsmärkningen ska
fästas på förpackningen under cellofanomslaget och att
säkerhetsmärkningen inte går att ersättas, återanvändas
eller ändras.
Tips för egenkontroll
Detta kan du kontrollera på förpackningarna:

•

Finns guilloche?

Kan kontrolleras genom att titta på märkningen på
förpackningen.

•

Finns optisk variabel tryckfärg?

Tips för egenkontroll

Kan kontrolleras genom att vicka på förpackningen för att se
om färgtrycket varierar.

Detta kan du kontrollera på förpackningarna:

•

•
•
•

Finns en identitetsmärkning?
Finns koden i form av en databärare, till exempel en
QR-kod?

•

Är koden utfärdad av den svenska id-utfärdaren (börjar
den på QCALL)?

•

Finns ett mikrotryck?

Kan kontrolleras genom att se att det finns mikrotext på
märkningen på förpackningen.

Är längden på koden korrekt? (QCALL+9 tecken)

Sitter säkerhetsmärket under cellofanomslaget?

Mer information
Kommunen kan lämna mer information om lagen och
föreskriften.
Du kan också läsa mer om identitetsmärkning och säkerhetsmärkning på Folkhälsomyndighetens hemsida.
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