StartBANK – BAE-næringens Leverandørregister
Erklæring for SKAV- administrator
(vedr. utlevering av SKAV – informasjon)
Erklæringen gjelder for:
Fimanavn:
Navn:
Fødselsnummer:
Stilling:

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 (SKAV-administrator).
Generelt
SKAV-administrator kan opprette og fjerne SKAV-tilgangen for et utvalg av de brukere som er
gitt generell brukertilgang til StartBANK.
SKAV-administrator er innforstått med at denne informasjonen kun skal 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.
SKAV-administrator er innforstått med at StartBANK til enhver tid vil ha oversikt over alle brukere
med SKAV tilgang. SKAV-administrator må påse at alle som har tilgang til denne sensitive
informasjonen signerer en egen taushetserklæring.
Det aksepteres at Skattedirektoratet eller StartBANK vil bli gitt rett til gjennomgåelse og
verifikasjon av virksomhetens SKAV-tilganger og tilhørende taushetserklæringer. Det er SKAVadministrators oppgave å sørge for at taushetserklæringer og tilganger er vedlikeholdt.
Taushetsplikt
Jeg erklærer at jeg har gjort meg kjent med bestemmelsene om taushetsplikt i henhold til lov om
merverdiavgift §§ 7 og 8 (Lov er gjengitt på side 2).
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.
Brudd på taushetsplikten kan medføre avskjed, erstatningsansvar, straffeansvar m.v..

Sted:

Dato:

Underskrift:

Denne erklæringen skal sendes inn med original underskrift per post til StartBANK.
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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..
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