
يجب علیك التقدم بطلب للحصول على 
ُلیْسَمح لك ببیع التبغ للمستھلكین  تصريح 

یولیو  1ستسري قواعد جدیدة لبیع منتجات التبغ في 
على تجار التجزئة الذین یبیعون یجب . 2019

منتجات التبغ للمستھلكین اآلن التقدم بطلب للحصول 
ویجب أن یكون مقدم . على تصریح لذلك لدى البلدیة

طلب الحصول على التصریح قادًرا على إثبات أنھ أو 
 .أنھا مناسبة لمزاولة ھذا النشاط

م إذا كنت تبیع منتجات التبغ للمستھلكین، فیجب علیك التقد
. 2019یولیو  1بطلب للحصول على تصریح اعتباًرا من 

إذا كنت تخطط لبیع التبغ من مجموعة متنوعة من منافذ 
البیع، یجب علیك التقدم بطلب للحصول على تصریح لكل 

 .مكان

 إذا كنت قد أبلَغت بالفعل أنك تقوم ببیع التبغ
، أنك تقوم 2019یولیو  1إذا كنت قد أبلَغت بلدیتك قبل  •

منتجات التبغ للمستھلكین فیسمح لك باالستمرار في  ببیع
بیع منتجات التبغ إذا قدمت طلبا للحصول على تصریح 

. على أقصى تقدیر 2019نوفمبر  1لدى البلدیة بحلول 
حینئذ یسمح لك باالستمرار في بیع منتجات التبغ حتى 

 . تتخذ البلدیة قراًرا في قضیتك
نوفمبر  1یح قبل إذا لم تقدم طلبًا للحصول على تصر •

، فال یجوز لك االستمرار في بیع منتجات التبغ بعد 2019
 . ذلك التاریخ

 یجب تقدیم برنامج المراقبة الذاتیة مع الطلب الخاص بك
عند تقدیم الطلب الخاص بك إلى البلدیة، یجب علیك إرفاق 

یشترط أن یكون برنامج المراقبة . برنامج المراقبة الذاتیة
بشكل مناسب من أجل الحصول على  الذاتیة مصمًما

في برنامج المراقبة الذاتیة، یجب علیك إدخال . التصریح
اإلجراءات التي تحتاجھا في عملك لضمان قیامك أنت 

. وموظفیك باالمتثال للمتطلبات القانونیة لبیع منتجات التبغ
ستقوم البلدیة بإجراء تقییم لبرنامج المراقبة الذاتیة الخاص 

 .ك الطلببك عند تقدیم

 ما ھو نوع التصریح الذي یمكنك التقدم للحصول علیھ؟
یمكنك التقدم بطلب للحصول على التصریح التالي، غیر 

 :المحدد بأجل أو المحدد بفترة معینة
الذي یسري حتى (التصریح المفتوح غیر المحدد بأجل  •

یسري ھذا التصریح حتى تختار سحب ). إشعار آخر
 . البلدیة بإلغاء تصریحك التصریح، أو إذا قامت

إن ھذا التصریح یسري بین . التصریح لفترة زمنیة محددة •
تواریخ معینة، وھو ما یمكنك التقدم للحصول علیھ عندما 
تقوم على سبیل المثال، ببیع منتجات التبغ في مھرجان أو 

 .حدث آخر

 أین یمكنك أن تقدم طلبك؟
تقدیم الطلب یجب علیك . یتم تقدیم طلب التصریح كتابة

. الخاص بك إلى البلدیة التي یقع فیھا منفذ البیع الخاص بك
إذا لم یكن لدیك منفذ بیع، على سبیل المثال إذا كنت تبیع فقط 

عبر اإلنترنت، یجب علیك تقدیم طلبك إلى البلدیة بالمكان 
إذا كانت الشركة لیس لدیھا . الذي سجلت بھ مقر شركتك

لیك تقدیم طلبك إلى البلدیة مقر مسجل في السوید، یجب ع
 .بالمكان الذي یوجد لشركتك فیھ منشأه تشغیل دائمة

 ھل طلب التصریح یتكلف أي شيء؟
یحق للبلدیة فرض رسوم لفحص طلبك للحصول على 

قد تختلف الرسوم بین البلدیات المختلفة ألن البلدیة . تصریح
 .ھي التي تحدد قیمة الرسوم

 قواعد جديدة بشأن بیع منتجات التبغ

 القانون الجدید بشأن التبغ والمنتجات ذات الصلة
، یجب على تجار التجزئة الذین یبیعون 2019یولیو  1اعتبارا من 

منتجات التبغ إلى المستھلكین التقدم بطلب لدى البلدیة للحصول على 
) والقانون المتعلق 1993:581ترخیص. وتم استبدال قانون التبغ (

) اعتباًرا 2017:425بالسجائر اإللكترونیة وحاویات إعادة التعبئة (
یخ بقانون جدید: قانون التبغ والمنتجات المماثلة من ھذا التار

)2018:2088 .( 
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 إلى البلدیة؟ماذا یحدث بعد تقدیم طلبك 
یجب على مقدم الطلب للحصول على تصریح لبیع منتجات 

التبغ للمستھلكین أن یثبت أنھ، مع مراعاة ظروفھ االقتصادیة 
ویمكن للبلدیة . والشخصیة، قادًرا على مزولة ھذا النشاط

أیًضا أن تطلب االطالع على الخطة التمویلیة للكیفیة التي تم 
 .ريبھا تمویل شراء النشاط التجا

وعندما یقدم الطلب شخص اعتباري، مثل شركھ مساھمة أو 
شراكة أو شركة محدودة، للحصول على تصریح، قد یعني 

ذلك إجراء التحقیق بشأن جمیع األشخاص الذین لھم نفوذ 
ویمكن لألشخاص الذین لھم نفوذ كبیر، . كبیر في الشركة

 على سبیل المثال، أن یكونوا مساھمین لھم نفوذ كبیر، أو
أو /ممولین، أو أعضاء مجلس اإلدارة، أو المدیر اإلداري و

إذا قام أحد األفراد بإقراض المال . الشركاء مالكي الشركة
للشخص الذي قام بشراء النشاط التجاري، یمكن للبلدیة أیًضا 

 .إجراء التحقیق بشأن ھذا الشخص
وفي حالة تقدیم طلب للحصول على تصریح لمزاولة تجارة 

جوز للبلدیة أن تطلب الحصول على تقریر من التجزئة، ی
ویمكن طلب معلومات من مصلحة . سلطة الشرطة

ومصلحة جبایة الدیون ) Skatteverket(الضرائب 
)Kronofogden ( عندما تحقق البلدیة في شأن المالءمة

قد تطلب البلدیة من مقدم طلب الحصول على . المالیة
التصریح تقدیم بیانات من مصلحة الضرائب 

)Skatteverket ( ومصلحة جبایة الدیون
)Kronofogden.( 

 ماذا یحدث بعد حصولك على تصریح؟
یتم اإلعالن عن منحك التصریح ببیع منتجات التبغ، عندما 

من المھم أن یمتثل النشاط التجاري للقوانین واللوائح 
ویجوز للبلدیة وسلطة الشرطة في أي وقت . الموجودة

ویُمكن لإلشراف . مراقبة النشاط، وھذا ما یسمى باإلشراف
أن یتم من خالل قیام البلدیة أو الشرطة بزیارة نشاطك 

ویمكن أیًضا أن یتم ذلك من خالل قیام البلدیة . التجاري
بممارسة الرقابة على النشاط دون القیام بزیارة، على سبیل 

المثال عن طریق طلب معلومات من مصلحة الضرائب 
)Skatteverket (وسلطة الشرطة. 

 إمكانیة التتبع ووضع عالمة السالمة
جب لكي تتمكن من شراء منتجات التبغ من تاجر الجملة، ی

ھناك طریقتان .  أن یكون لدیك رمز تعریف كبائع تجزئھ
 :للحصول على رمز التعریف

یمكنك التقدم بطلب للحصول على رمز التعریف بنفسك  •
 .إلى السلطة المعنیة بإصدار الھویة

یمكنك التأكد من أن المورد، مثل تاجر الجملة، یطلب •
 .حصولك على رمز التعریف

للتعریف، یجب علیك التقدم بطلب حتى إذا كان لدیك رمز 
للحصول على تصریح، وبالتالي فإن رمز التعریف ھذا ال 

یجب أن یكون لكل منفذ بیع رمز . یحل محل التصریح
 .للتعریف

 ما ھي المعلومات التي تھتم البلدیة بالحصول علیھا من السلطات والمصالح الحكومیة األخرى؟

ا إذا كان مقدم طلب الحصول على التصریح مدرًجا السجل الجنائي لدى الشرطة. وإذا كان قد ترغب البلدیة في معرفة مسلطة الشرطة. 
مقدم الطلب ُمدرًجا في ھذا السجل، یجوز للبلدیة أن تقرر عدم السماح لھ ببیع منتجات التبغ للمستھلكین. ال یتم اعتبار جمیع الجرائم 

ھا تأثیًرا على نشاطك التجاري مثل الجرائم المالیة والجرائم المتعلقة بالتبغ التي خطیرة، بل ینظر في األساس إلى الجرائم التي قد یكون ل
 قد تصعب علیك الحصول على التصریح.

إن المعلومات التي یُمكن أن تحصل علیھا البلدیة من ). Kronofogden) ومصلحة جبایة الدیون (Skatteverketمصلحة الضرائب (
) ھي كیفیة قیام مقدم طلب الحصول على تصریح بالتعامل مع Kronofogdenصلحة جبایة الدیون () ومSkatteverketمصلحة الضرائب (

دفع الضرائب والرسوم األخرى التي یغطیھا الحساب الضریبي. ومن المھم أن یكون مقدم الطلب قد عالج مدفوعاتھ للخزانة العامة، مثل 
لعمل. قد یكون من الصعب الحصول على تصریح إذا كنت في كثیر من الضرائب بأنواعھا المختلفة والرسوم، مثل رسوم أرباب ا

) من قِبَل Kronofogdenاألحیان تتأخر عن سداد مدفوعاتك ویتم مطالبتك بالدفع، أو إذا تم تحویل دیونك إلى مصلحة جبایة الدیون (
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