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Finansieringsplan vid 

ansökan om försäljnings-
tillstånd för tobak 

Blankett 

Gt 
Finansieringsplan 
Du som söker försäljningtillstånd ska visa varifrån pengarna till din verksamhet kommer. Du måste även visa att 
pengarna förts över till säljaren av verksamheten. Du ska därför skicka med till exempel kontoutdrag, avtal och 
lånehandlingar tillsammans med denna blankett. 

Sökande 
Bolagets namn Organisationsnummer 

Kostnader 
Framgår av bilaga 

Inköp av butik eller motsvarande (köpeskilling) kronor Nr 

Inköp av inventarier, utrustning med mera kronor Nr 

Depositionsavgift för hyra kronor Nr 

Förskottsbetalning av hyra kronor Nr 

Ombyggnation av lokalen kronor Nr 

Övertagande av lager kronor Nr 

Övriga kostnader (ansökningsavgift, kostnad 
för ombud, redovisningstjänster med mera) 

kronor Nr 

Summa kostnader kronor Nr 
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Finansiering (uppge hur ovanstående kostnader har finansierats)

Framgår av bilaga 

Eget sparande/insats kronor Nr 

Likvida medel i bolaget* kronor Nr 

Ägartillskott** kronor Nr 

Lån från leverantörer, med mera kronor Nr 

Banklån kronor Nr 

Lån från privatpersoner kronor Nr 

Övertagande av lån/skulder kronor Nr 

Övrig finansiering kronor Nr 

Summa finansiering kronor Nr 

*) Med bolagets likvida medel avses bolagets tillgångar i kassa och bank. 
Finansiering av aktieägartillskottet ska också kunna visas. 

**) Med ägartillskott avses det belopp som ägaren (delägarna) sätter in i bolaget. 

På bilaga G1t ska du förklara hur finansieringen gått till. 

På bilaga G2t ska du redovisa budget. 

På bilaga G2t ska du redovisa uppgifter om eventuella långivare. 

När du skickar in din finansieringsplan samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med 
dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter på 
www.goteborg.se/dinapersonuppgifter. 

Underskrift 
Underskrift av firmatecknare 

Namnförtydligande Datum 

http://www.goteborg.se/dinapersonuppgifter
www.goteborg.se/dinapersonuppgifter
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Finansieringsplan 

Bilaga G1t G
Blankett 

t 
Förklara med egna ord hur finansieringen gått till. Var utförlig eftersom det förenklar handläggningen.
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Blankett 

Gt 
Finansieringsplan 

Bilaga G2t 

Här redovisar du en budget för ditt första år (hela året). 

Intäkter 
Försäljning exklusive moms 

Tobak, cigaretter kronor 

Tobak, snus kronor 

Tobak, övriga varor till exempel rulltobak, cigarrer 
med mera 

kronor 

Folköl kronor 

Övrig dryck till exempel läsk kronor 

Livsmedel, även chips och godis med mera kronor 

Övrigt till exempel spel, posthantering med mera kronor 

Summa intäkter kronor 
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Blankett 

Gt 
Finansieringsplan 

Bilaga G2t 

Kostnader 
Inköp exklusive moms 

Tobak, cigaretter kronor 

Tobak, snus kronor 

Tobak, övriga varor till exempel rulltobak, cigarrer 
med mera 

kronor 

Folköl kronor 

Övrig dryck till exempel läsk kronor 

Livsmedel, även chips och godis med mera kronor 

Övrigt till exempel spel, posthantering med mera kronor 

Hyra kronor 

Ränta kronor 

Löner (inklusive skatt och sociala avgifter) kronor 

Underhåll av lokalerna kronor 

Övriga kostnader kronor 

Summa kostnader kronor 
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Blankett 

Gt 
Finansieringsplan 

Bilaga G3t 

Här redovisar du från vem du lånat pengar, till exempel banklån eller lån från en privatperson 

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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Besöksadress: Gårdavägen 2 
www.goteborg.se/folkoltobak 

Miljöförvaltningen
Tillståndsenheten 
E-post: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se Telefon: 031-365 00 00 

http://www.goteborg.se/folkoltobak
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