En kortfattad information från tillståndsenheten i Helsingborgs stad

Om finansiering
när du söker serveringstillstånd
(tillstånd att servera alkohol)

Vi vill se en skriftlig redovisning som bevisar varifrån du fått pengarna
som du betalat för restaurangrörelsen. Vi godkänner inte
kontantbetalningar, alla affärer ska gå genom bankkonton.
Använd Blankett 3, Redovisning av kapitalinsats. Är ni ett bolag med flera delägare ska
varje delägare fylla i sin blankett.

Exempel
Du köper en restaurang för 2 miljoner kr. Pengarna till köpet har du fått
från olika håll.

Du har tagit ett

banklån på 700 000 kr.

Då ska du visa

1. lånehandlingen från banken, med datum och namn

och

2. ett utdrag från ditt konto på banken (med saldo och
datum) där det syns att du fått
ditt konto, och när du fått det.

lånet inbetalat på
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Sen har du

sparat ihop 500 000 kr.

Då ska du
3. visa att du

haft dessa pengar på ditt
bankkonto (med saldo och datum)
och

4. förklara och bevisa hur du har kunnat
spara ihop pengarna.

Sen har du fått 350 000 kr

från en privatperson, antingen som lån eller i gåva.

Då ska du
5. visa ett utdrag från den privatpersonens bankkonto (med saldo och datum)
som visar att han haft pengarna och fört över pengarna till ditt bankkonto.

Du ska också

6. visa ett utdrag från ditt konto som visar att just dessa pengar kommit in på
ditt konto (med saldo och datum).

Datum och belopp på de båda kontoutdragen ska stämma överens.
Du ska också

7. skriftligen bevisa hur den som hjälpt dig med pengar har fått sina pengar.
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De sista 450 000 kr har du fått genom ett

bryggerilån.

Då vill vi se

8. det undertecknade avtalet med bryggeriet
med namn och datum

och

9. dokument som visar att du fått lånet från bryggeriet inbetalat på ditt konto (med
saldo och datum).

Slutligen ska du visa hur själva
Du ska visa samtliga

betalningen till säljaren gick till.

transaktioner

bland annat
10. ett kontoutdrag (med saldo och datum) som visar att du

fört över pengar till

säljaren av restaurangen
och

11. ett bevis på att säljaren fått pengarna. Bifoga kontoutdrag (med saldo och
datum).

