StartBANK – BAE-næringens Leverandørregister

SB3

Erklæring SB3

Fullmakt mellom Leverandør og StartBANK (utlevering av SKAV – informasjon)
Bekreftelsen gjelder:
StartBANK ID:
Firma:
Adresse:
Postnr./ -sted:
Land:

Norge

Organisasjonsnummer:

Jeg bekrefter at:
Vår virksomhet er à jour med innbetaling av alle pålagte skatter og avgifter.

✔

Vår virksomhet herved gir BNL ved StartBANK fullmakt til å oppbevare
avgiftsinformasjon for vår virksomhet, overført av Skattedirektoratet v/Registerinfo i
henhold til egen fullmakt.

✔

Vår virksomhet herved gir BNL ved StartBANK fullmakt til å videreformidle denne
avgiftsinformasjonen til abonnentene (brukerne) av StartBANK. Utleverte opplysninger
kan ikke benyttes til andre formål.

✔

Jeg er inneforstått med at denne fullmakten løper inntil vårt avtaleforhold med
StartBANK opphører.

✔

Jeg er gjort kjent med at fullmakten fritt kan trekkes tilbake i løpet av
registreringsperioden. En tilbaketrekking skjer ved at vår virksomhet skriftlig meddeler
dette til StartBANK ved virksomhetens administrerende direktør.

✔

StartBANK skal effektuere tilbakekallingen av fullmakten senest 3 dager etter at den er
mottatt.

✔

Dersom leverandøren etter å ha trukket fullmakten ønsker å gi ny fullmakt, aksepteres
det at slik informasjon vil være tilgjengelig i StartBANk tidligst 10 arbeidsdager etter
mottak av ny fullmakt.

✔

Forpliktende underskrift av administrerende direktør / daglig leder:
Erklæringen er gyldig kun ved registrert mottak hos koordineringsleddet innen 30 dager etter signering.

Dato:
Signatur:
Blokkbokstaver:

Erklæringen må ha original underskrift og sendes til StartBANK pr. post.
Erklæringen sendes til:
StartBANK, Achilles Information AS, P.O.Box 1526 Stoa, N-4856 Arendal

StartBANK – BAE-næringens Leverandørregister

SB4

Erklæring SB4
Fullmakt mellom leverandør og Skattedirektoratet (utlevering av SKAV – informasjon)
Bekreftelsen gjelder:
Firma:
Organisasjonsnummer:
Navn på Daglig Leder /
administrerende direktør:
Adresse:
Postnr./ -sted:
Telefon:
Telefaks:

Jeg samtykker i at avgiftsinformasjonen om vår virksomhet overføres fra Skattedirektoratet til
Byggenæringens Landsforening (BNL) ved StartBANK og Achilles Systems AS, for videreformidling
til abonnementer av StartBANK, med det formål at abonnementene skal kunne vurdere
virksomhetens seriøsitet. Fullmakten opphever for dette formål taushetsplikten som følger av lov
om merverdiavgift § 7
Denne fullmakt suppleres med egen fullmakt fra virksomheten BNL ved StartBANK, om
oppbevaring, behandling og videreformidling av avgiftsinformasjon.
Denne fullmakt gjelder fra registreringsdato i StartBANK frem til avtaleforholdet mellom
virksomheten og StartBANK opphører.
Denne fullmakten kan fritt trekkes tilbake i løpet av registreringsperioden. En tilbaketrekking kan
skje når virksomheten skriftlig har meddelt dette til StartBANK eller Registerinfo ved
virksomhetens daglige leder / administrerende direktør.
Vår virksomhet er inneforstått med at informasjonen som overføres og videreformidles viser
registreringsopplysningene slik de er på utleveringspunktet og at skattedirektoratet ikke påtar seg
ansvar for eventuelle feil.
Følgende informasjon om vår virksomhet kan overføres og videreformidles:
 Samlet omsetning
 Utgående merverdiavgift, alle satser
 Inngående merverdiavgift, alle satser
 Forfalt, ikke betalt merverdiavgift
 Oppgave ikke levert.
Informasjonen spesifiseres per termin og omfatter de tre siste terminene.

Forpliktende underskrift av administrerende direktør / daglig leder:
Erklæringen er gyldig kun ved registrert mottak hos koordineringsleddet innen 30 dager etter signering.
Dato:
Signatur:
Blokkbokstaver:

Erklæringen må ha original underskrift og sendes til StartBANK pr. post.
Erklæringen sendes til:
StartBANK, Achilles Information AS, P.O.Box 1526 Stoa, N-4856 Arendal

