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Tillegg til abonnementsavtale vedr. SKAV-informasjon 
Punkt 5.1.2 i avtalen 

 
Avtale inngått mellom:  

 Kjøperbedrift:  

 Organisasjonsnummer:  

 Avtalenummer:  

og: 

 
Achilles Systems AS 

Organisasjonsnummer: 980 430 596 MVA 
 

Avtalen gjelder: 

 
5.1.2 Tilgang til skatte- og avgiftsinformasjon (SKAV informasjon) 

 

Skatte- og avgiftsinformasjon som gjøres tilgjengelig gjennom StartBANK er å anse som fortrolig 

informasjon stilt til disposisjon på grunnlag av fullmakt fra den enkelte leverandør. For å sikre at 

tilgangen til SKAV informasjon ikke distribueres til andre personer i egen organisasjon enn de som 

har et reelt behov for denne informasjonen, etableres egen brukeradministrasjon for denne type 

brukere. Dette skjer gjennom at bedriften oppretter egen Lokal SKAV Administrator som kan 

opprette og fjerne denne spesielle brukerrettigheten for et utvalg av de brukere som er gitt generell 

brukertilgang av Lokal Administrator som regulert under 5.1.1. Kjøperbedriften er innforstått med 

at StartBANK gjennom systemet til enhver tid vil ha oversikt over alle brukere med slik SKAV 

tilgang. 

 

Partene er innforstått med at denne informasjonen skal kun tilflytes personer i egen organisasjon 

som har reelt behov for denne type informasjon. Dette vil typisk være personer involvert i 

etablering av tilbyderlister eller ved løpende oppfølging av allerede inngåtte kontrakter. 

 

Slik SKAV informasjon vil heller ikke bli distribuert til StartBANK abonnenter av type 

interesseorganisasjoner. 

 

 

 Sted: Dato: 

 Forpliktende signatur, daglig leder Achilles Systems AS 

   

 Navn i blokkbokstaver Navn i blokkbokstaver 

   

 
 
 
 
 

Denne avtalen er utstedt i 2- to- eksemplarer hvor hver av partene beholder 1-ett- eksemplar. Ett signert eksemplar av avtalen vil 
bli returnert til Dem, når vi har mottatt avtalen i underskrevet tilstand. Vennligst send to signerte avtaler til:  
 
Achilles Systems AS – StartBANK, Postboks 1526 Stoa, 4856 Arendal 

 
 StartBANK kontaktpersoner: 

 
Pia Irene Hanssen 
Administrasjon StartBANK 

Telefon direkte: + 47 37 06 35 55 
E-post: pih@achilles.no 

 Carsten Krøger 
Sector Manager StartBANK 

Mobil:+ 47 95 82 39 40 
E-post: carsten.kroger@achilles.no 
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