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Taushetserklæring for brukerne av Achilles systems AS - StartBANK  
 (vedr. utlevering av SKAV – informasjon) 

 
Erklæringen gjelder for:  
 Fimanavn:  

 Navn:  

 Fødselsnummer:  

 Stilling:  

 
 

Jeg erklærer at jeg har gjort meg kjent med bestemmelsene om taushetsplikt i henhold til lov om 
merverdiavgift §§ 7 og 8 (lov gjengitt nedenfor). 

 

 Jeg erklærer å ville overholde taushetsplikten etter disse bestemmelsene. Jeg er klar over at 
denne taushetsplikten også gjelder etter at abonnementsavtalen med Achilles Systems AS for bruk 
av StartBANK har opphørt. 

 

 

 Sted: Dato: 

 
Underskrift: 

 

Bestemmelsene det er vist til over er gjengitt i det følgende: 
 Lov om merverdiavgift §§ 7 og 8  

 
§ 7. Enhver som innehar offentlig verv, stilling eller oppdrag som er knyttet til 
avgiftsforvaltningen etter denne lov, skal med de begrensninger som følger av hans gjøremål, 
bevare taushet om det han i sitt arbeid har fått vite om noens forretnings-, drifts-, formues- og 
inntektsforhold og om andre økonomiske og personlige forhold som ikke er alminnelig kjent. Han 
må heller ikke gjøre bruk av sin viten om slike forhold i egen næringsvirksomhet.  
 
Bestemmelsene i første ledd er ikke til hinder for at opplysninger kan gis til annen offentlig 
myndighet for bruk i dennes arbeid med toll og andre avgifter til stat eller med skatter til stat eller 
kommune eller for bruk i statistisk øyemed. De gjelder heller ikke når allmenne interesser tilsier at 
opplysningene gis og departementet samtykker i dette. Taushetsplikten skal heller ikke være til 
hinder for utveksling av informasjon (samordning) som forutsatt i lov om Oppgaveregisteret. 
  
Den som mottar opplysningene i medhold av annet ledd har selv taushetsplikt om disse. 

 

 
§ 8. Den som tiltrer verv eller stilling eller får oppdrag som nevnt i § 7 første ledd, skal avgi 
skriftlig erklæring om å ville utføre sitt verv eller arbeid upartisk og etter beste skjønn og 
overbevisning i samsvar med lov og forskrifter og om å ville overholde taushetsplikten. 

 

 
Brudd på taushetsplikten kan medføre avskjed, erstatningsansvar, straffeansvar m.v.. 

 

 
Erklæringen skal leveres inn med original underskrift til virksomhetens utnevnte SKAV administrator, og 
skal oppbevares slik at den kan framvises til Skattedirektoratet eller StartBANK dersom det er ønskelig. 
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