FINANSIERINGSPLAN
BILAGA TILL ANSÖKAN OM TILLSTÅND AV
FÖRSÄLJNING AV TOBAKSVAROR
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Vid frågor kontakta:

Skickas till:

Telefon: 026-24 00 00
E-post: vgs@sandviken.se

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

* Fält som måste fyllas i.

Näringsidkare/bolag
Namn (bolag, förening eller person: efternamn, förnamn) *

Person-/organisationsnummer *

Utdelningsadress *

Kontaktperson (om bolag eller förening)

Postnummer och postort *

Telefon *

E-post

Mobiltelefon

Kostnader (för verksamhetens igångsättande)
Köpeskilling (priset för inköp av verksamheten exkl. andelar)

Belopp

Köp av andelar/aktier i bolaget

Belopp

Hyra (bifoga hyresavtal)

Belopp

Övriga kostnader

Belopp

Summa kostnader

Belopp

Finansiering (av kostnader)
Lån från bank (skriv namn på banken)

Belopp

Lån från privatperson (skriv namn och personnummer)

Belopp

Övrig finansiering (skriv namn och organisationsnummer)

Belopp

Egen insats

Belopp

Summa finansiering

Belopp

Underskrift
Ort *

Datum *

Firmatecknarens underskrift *

Namnförtydligande *

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd i Sandvikens kommun som är
personuppgiftsansvarig. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till www.sandviken.se/gdpr.
Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Organisationsnr

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Stadshuset, Odengatan 37

026-24 00 00

vgs@sandviken.se

212000-2346

Väs tra Gästri klands s amhälls byggnadsför valtni ng
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Information om den finansieringsplan du ska lämna in
I samband med att en ansökan om tillstånd för att sälja tobaksvaror lämnas in ska Västra
Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) utreda bland annat den ekonomiska
lämpligheten. Då kan en av de detaljer som VGS tittar på vara hur inköpet av verksamheten
finansierats.
VGS har rätt att vid vissa tillfällen begära in en finansieringsplan. Denna bör kunna styrkas med
handlingar. Det kan vara till exempel lånehandlingar, revers, kontoutdrag och avtal. VGS kan även
begära att samtliga inlämnade handlingar måste vara underskrivna och daterade av berörda
parter.
VGS kan till exempel begära in uppgifter om:
- Varifrån pengarna/kapitalet kommer
- Att utbetalning av ett lån har skett till ditt konto. Lånar du från en privatperson kan du
behöva visa att pengarna satts in på ditt bankkonto och att pengarna tagits ut från
långivarens konto. Kontanta medel godkänns som regel inte som köpskilling. Har du lånat
pengar från en bank kan det räcka med att du visar insättningen på ditt konto samt
lånehandlingar.

