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Samarbete mellan Skatteverket och Lysekils kommun
Syfte
a

Att förebygga ekonomisk brottslighet och underlätta för

att anlita seriösa företag och

därmed minska dsken för osund konkurens.
a

Att genom information och service förenkla och möjüggöra för Lysekils kommun
att endast anbtz Íöretag som sköter sin redovisning och betalrring av skatter och
avgifter.

Omfattning
Skatteverketlàmnar päbegàran ut offentliga uppgifter om svenska juridiska och fiisiska
personers beskattning i samband med upphandling och/elier avtalsuppföljoirg.

Skatteverketlämm ut offentliga uppgifter om begärd juridisk eller S'sisk person bl.a. i form
avi

o
o
o
o

momsregistrering och registrering som arbetsgivare
F-skatt, FA-skatt eller,\-skatt
redovisade arbetsgivanvgiftet för atbetsgivare
eventuella restförda skulder avseende skatter och avgifter, på l(ronofogdesaldo enligt
skattekontot.

Skatteverket kan även lämna motsvarande uppgifter om udändsk juridisk person, om
personen finns registrerad hos Skatteverket. Skatteverket bereds möjlighet att fä delta sà
ddigt som möjligt i Lysekils kommuns upphandlingsprocesser. På så sätt kan det
förebyggande arbetet få stötst effekt. Hät kan Skatteverket bidra med synpunkter och
erfarenheter på kravställningar som syftar till att försvåra för oseriösa aktörer att komma
ifräga för upphandlingar.

Skatteverket åtar sig att:
a

päbegäranlàmna ut offentliga uppgiftet om entreprenörflevenntör ur Skatteverkets
tili Lysekils kommun

register

ä b egfuan lämna uppgift om möj liga informationskällor
juridiska personer.

a

p

a

vid behov informera om de skattefrågot som kan uppstå i anslutning till upphandling
och offentliga uppgifter.

b

eträ ffande utländska

èß
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Lysekils kommun åtar sig att:
a

informera om samatbetet vid upphandling/avtalsuppfölj"i"g och förmedla denna
överenskommelse till berörda chefer/personer inom den egna organisationen.

a

vid upphandling och under avtalspedoden regelbundet konttollera att
entreprenörerfleverantötet, i alia led, fullgör sina sþldigheter avseende skatter och
avgifter .
i administrativa föreskrifter (födtågningsundedag, avtal etc.)
kontrollen
^tt
^îge
tillämpas och ¿tt den tillämpas pä alla entreprenörer och bemanningsföretag, i alla

a

led.

Kontaktpersoner m.m.
,\lla kontaktet förmedlas via särskilt utsedda kontakçersoner för Lysekils kommun och
Skatteverket. Alla hat ett gemensamt ânsvâr f.öt att kontakwägen hålls aktuell. Vid
personförändringat ska detta meddelas mell¿n p^rtetna. Av bifogad gemensamt upprättad
skrivelse ftamgär vilka kontakçersonerna är.

Giltighetstid
Detta samarbete gället tills vidare. Utvärdering av överenskommelsen sker ådigen på initiativ
från Skatteverket. Uppsägnmg av överenskommelsen kan ske av bäda pârter .
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2017

Uddevalla den 2 jun 201,7
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I{ontorschef

Lysekils kommun

Skatteverket

