BILAGOR TILL ANSÖKAN OM
Sida 1 av 4
TILLSTÅND FÖR TOBAKSFÖRSÄLJNING
enligt 5 kap. 3 § lag (2018:2088) om tobak och liknade produkter
Sökanden
Bolagets namn

Organisationsnummer

Finansieringsplan
Du som söker om försäljningstillstånd ska styrka den finansiering som redovisats i finansieringsplanen. Detta innebär
att du måste kunna visa varifrån kapitalet kommer, att du haft tillgång till pengarna samt att köpeskillingen överförts
till säljaren. Uppgiven finansiering och transaktioner ska styrkas med underlag, såsom kontoutdrag, lånehandlingar
och avtal. Dessa ska lämnas in som bilagor. Kommunen kan dessutom komma att begära in ytterligare
kompletteringar.

Kostnader (för verksamhetens igångsättande)

Bilaga, nr

Köp av verksamhet (Köpeskilling)

Kronor

Inköp av inventarier/utrustning

Kronor

Depositionsavgift enligt hyreskontrakt:

Kronor

Förskottsbetalning av hyra

Kronor

Ombyggnation av lokalen

Kronor

Köp av andelar/aktier i bolaget:

Kronor

Övriga kostnader (avgifter, ombud, redovisningstjänster m.m.)

Kronor

Övertagande av lager

Kronor

SUMMA KOSTNADER

Kronor

Finansiering Uppge hur ovanstående kostnader har finansierats

Bilaga, nr

Eget sparande/insats

Kronor

Likvida medel i bolaget (1)

Kronor

Ägartillskott (2)

Kronor

Lån från bank: (namn)

Kronor

Lån från privatperson: (namn och personnummer)

Kronor

Lån från leverantör, förskott på rabatter m.m: (namn)

Kronor

Övertagande av lån/skulder

Kronor

Övrig finansiering: (namn och organisationsnummer)

Kronor

SUMMA FINANSIERING

Kronor

1) Med bolagets likvida medel avses bolagets tillgångar i kassa och bank. Finansiering av aktieägartillskottet ska också kunna visas.
2) Med ägartillskott avses det belopp som ägaren (delägarna) sätter in i bolaget.

Notera att du även ska fylla i bilaga A, B och C
Underskrift
Namnförtydligande

Datum
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BILAGOR TILL ANSÖKAN OM
Sida 2 av 4
TILLSTÅND FÖR TOBAKSFÖRSÄLJNING
enligt 5 kap. 3 § lag (2018:2088) om tobak och liknade produkter

Bilaga A
Beskriv skriftligt hur finansieringen gått till
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BILAGOR TILL ANSÖKAN OM
Sida 3 av 4
TILLSTÅND FÖR TOBAKSFÖRSÄLJNING
enligt 5 kap. 3 § lag (2018:2088) om tobak och liknade produkter

Bilaga B
Redovisa långivare
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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BILAGOR TILL ANSÖKAN OM
Sida 4 av 4
TILLSTÅND FÖR TOBAKSFÖRSÄLJNING
enligt 5 kap. 3 § lag (2018:2088) om tobak och liknade produkter

Bilaga C
Ägande i andra bolag än det tillståndssökande bolaget
Namn och personnummer

Bolagsnamn och organisationsnummer

Aktieinnehav, ägarandel

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

_____________________________________________________________________________________________________________
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

Bygg- och Miljönämnden
956 81 ÖVERKALIX
Internet: www.overkalix.se

Storgatan 17

0926-740 00

0926-77920

757-9311

E-post:

byggmiljo@overkalix.se
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