
Vad är en inre tillsyn och varför görs den?

Alkohollagen utgår från att om du som företagare sköter din och företagens  
ekonomi enligt alla regler som finns. Det finns även ett krav på att du är  
ostraffad under hela den tid du är med i ett bolag som har serveringstillstånd.  
Vid en inre tillsyn kontrolleras därför bolagets ekonomi och vissa uppgifter  
om ägarna och andra betydelsefulla personer. Det sker genom att kommunen  
skickar förfrågningar – remisser – till andra myndigheter.

Tillsynen bidrar till att alla företag ska sköta sig och kunna existera i en sund  
konkurrens. Den inre kontrollen är också till för att hitta de företag som  
seventuellt inte följer alkohollagen eller samhällets andra regler.

Kommunen gör varje år en inre tillsyn på bolag som har serveringstillstånd. 

De här punkterna är viktiga att uppfylla för att du ska få  
grönt ljus vid en inre tillsyn:

• Se till att följa lagar, regler och alla villkor som finns i bolagets serveringstillstånd.

• Deklarera alla dina företag och dig som fysisk person enligt reglerna.

• Du behöver betala skatter och avgifter i tid (det ska finnas pengar på ditt  
skattekonto det datum Skatteverket drar skatten).

• Du behöver bokföra enligt reglerna som finns.

• Du behöver se till att följa alla regler kring kassaregister.

• Du behöver se till att dina gäster alltid erbjuds kvitto.

• Du behöver se till att följa alla regler kring personalliggare.

• Du behöver lämna in årsredovisning.

• Du behöver lämna in korrekta uppgifter i din restaurangrapport, se mer  
information under fliken ”restaurangrapporter”.

• Kort och gott följa alla administrativa regler som finns. Vi kan rekommendera  
att du tar hjälp av en auktoriserad revisor.

• Anmält förändringar som kan påverka kommunens tillsyn av bolaget eller  
restaurangen, vid osäkerhet ring och fråga.

• Om någon i bolaget har begått brott/haft problem med rättvisan det senaste  
året bör du kontakta alkoholhandläggarna och höra om det påverkar bolagets 
serveringstillstånd.
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