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Avsiktsförklaring
om samarbete mellan Stockholms läns landsting (nedan landstinget) och
Skattemyndigheten i Stockholm (nedan skattemyndigheten) avseende
fördjupad leverantörskontroll vid offentlig upphandling m.m.
Överenskommelsen utgör inte ett civilrättsligt bindande avtal utan är en
avsiktsförklaring där parternas gemensamma strävan att utveckla
samarbetet dem emellan regleras.
§ 1.

Samarbetets syfte

Överenskommelsen är ett led i ett länsövergripande samarbete där den
gemensamma målsättningen är att utveckla möjligheterna för deltagande
kommuner och landsting i Stockholms län att endast teckna avtal med
företag/organisationer som fullgör lagstadgade skyldigheter avseende
redovisning och inbetalning av skatt och avgifter.
Samarbetet medför att informationsöverföringen parterna emellan
utvecklas och att kontrollerna i samband med upphandling och under
avtalstiden kan fördjupas. Genom att landstinget har en fördjupad kontroll
i samband med offentlig upphandling och löpande följer upp och
kontrollerar avtalsparter och deras underentreprenörer kommer
förekomsten av s.k. svart arbetskraft att minska samtidigt som fullgörandet
av föreskriven skattskyldighet ökar.
§ 2.

Samarbetets omfattning

Samarbetet avser kontroller av anbudsgivare/anbudssökande vid offentlig
upphandling och av avtalsparter under löpande avtalstid. Samarbetet avser
främst tjänstesektorn.
Parterna är överens om att landstinget inledningsvis endast genomför
kontroller m.m. inom de kategorier av tjänster/entreprenader där det enligt
landstingets bedömning är störst sannolikhet att underlåtenhet att fullgöra
skatteskyldighet föreligger. Parterna är överens om att samarbetet därefter
successivt kan utökas till att även omfatta andra områden.
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§ 3.

Skattemyndighetens åtagande

Skattemyndigheten lämnar på landstingets begäran skyndsamt ut
upplysningar om entreprenörer/leverantörer samt, om så särskilt begärs,
om delägare ur skattemyndighetens offentliga register. Skattemyndigheten
kommer även att medverka vid kontakter med kronofogdemyndigheten
om det där bedöms finnas offentliga uppgifter som är av intresse för
landstinget.
Skattemyndigheten kan inom ramen för nu gällande lagstiftning bistå med
följande uppgifter:
-

-

Om begärd fysisk/juridisk person är registrerad för
mervärdesskatt och som arbetsgivare.
Om begärd fysisk/juridisk person har F-skatt, FA-skatt eller
A-skatt.
Om begärd fysisk/juridisk person har skulder för svenska
skatter och avgifter hos skattemyndigheten eller kronofogdemyndigheten, samt i förekommande fall skuldbelopp och
uppgift om betalningsuppgörelse.
Erlagd skatt/avgift de senaste tre uppbördsperioderna.
Uppgifter om delägare.
Om anståndsbeslut föreligger.

Skattemyndigheten lämnar dessa upplysningar även beträffande sådana
entreprenörer och leverantörer som har sitt säte utanför Stockholms län.
Då det är av väsentlig betydelse för samarbetet att svarstiden vid en
förfrågan är kort, förbinder sig Skattemyndigheten att avsätta särskilda
resurser för den utvecklade servicen gentemot landstinget.
Arbetet inom ramen för denna överenskommelse kommer inom
skattemyndigheten att ske i samarbete mellan skattekontor Riks,
företagsskattekontor 2 och dokumentsektionen.
§ 3.1.
Informationsutbyte i specifika skatterättsfrågor m.m.
Genom utsedd kontaktperson på skattemyndighetens rättsenhet kan
landstinget få skattemyndighetens tolkning av specifika skatterättsfrågor.
För att undvika att entreprenörer och leverantörer gör onödiga eller
oavsiktliga fel avseende skatter och avgifter erbjuder skattemyndigheten
även skatteinformation vad avser branschspecifika frågor eller nyheter i
skattelagstiftningen till berörda intressenter.
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§ 4.

Landstingets åtagande

§ 4.1 Kontroller vid upphandling
Vid sådana tjänsteupphandlingar, entreprenadupphandlingar samt
upphandlingar avseende bygg- och anläggningsentreprenader kommer
landstinget vid upphandlingens kvalificeringsfas att tillämpa den i bilaga 1
angivna blanketten. Kontroll sker emellertid inte om det i det enskilda
fallet bedöms som uppenbart onödigt.
Vid ifrågavarande upphandlingar ställs i förfrågningsunderlag och avtal
krav på att:
-

-

Att entreprenören ansvarar för att eventuella
underentreprenörer innehar F-skatt och fullgör sina
skyldigheter beträffande skatter och avgifter. Vid
driftentreprenader ställs även kravet att underentreprenörer
skall godkännas av landstinget.
Att landstinget äger rätt att häva avtalet om entreprenören
eller någon av denne anlitad underentreprenör inte fullgör
eller på annat sätt missköter redovisning och betalning av
skatter och avgifter.

Vid sådana upphand lingar som omfattas av första stycket informerar
landstinget i förfrågningsunderlaget om att samarbete med skattemyndigheten pågår.
§ 4.2

Kontroller under löpande avtalstid

Landstinget genomför, i den omfattning det bedöms erforderligt, även
kontroller av leverantörer/entreprenörer under löpande avtalstid.
Kontrollerna avser fullgörande av skyldigheter avseende redovisning och
betalning av skatt/avgifter samt kontroller av att erlagda skatter/avgifter
korresponderar
mot
de
inom
ramen
för
avtalet
av
entreprenören/leverantören avdelade bemanningen.
I landstingets avtal skall det, om inte klausul med förbehåll om
godkännande av underentreprenörer avtalats, föreskrivas en skyldighet för
entreprenörer att till landstinget löpande lämna uppgifter om de
underentreprenörer som anlitas i utförandet av det uppdrag som avtalet
omfattar. Uppgifterna skall lämnas med namn/firma, organisationsnummer/personnummer.
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§5

Processbeskrivning

Nedanstående beskrivet system utgör en utveckling av de kontroller som
hitintills skett vid offentlig upphandling.
Vid offentlig upphandling av tjänster används bilagd blankett istället för
sedvanlig blankett RSV 4820. De administrativa rutinerna kring
hanteringen av blanketten kvarstår dock oförändrade. Blankettens
utformning och innehåll får inte ändras utan att särskild överenskommelse
träffas parterna emellan.
Vid löpande kontroll skickas bilagd blankett in till skattemyndigheten av
landstinget, eller om denne så vill, av huvudentreprenören. Översändandet
sker via fax eller brev. Av blanketten framgår, förutom de rena
skattefrågorna, även var det tilltänkta arbetet skall utföras, hur många
anställda utföraren har i sitt företag samt hur många anställda som
planeras arbeta vid den ifrågavarande entreprenaden/uppdraget.
Skattemyndigheten ombesörjer kontakter med Kronofogdemyndigheten
(KFM).
Skattemyndigheten lämnar snarats möjligt svar via post eller fax till den
adress/organisation som angivits på blanketten (till landstinget själv eller
till huvudentreprenör). Av svaret framgår den aktuella skattestatusen på
det företag som kontrollen avser samt löpande betalningar av
mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för de tre senaste
betalningsperioderna.
Skattemyndigheten behåller inkomna uppgifter som lagras och sedan kan
komma att användas i den egna skattekontrollen av företag.
Dessa rutiner kan även användas av landstinget/huvudentreprenörerna som
en löpande avstämning beträffande hur en viss underentreprenör fullgör
sina skyldigheter.
Landstinget kan även bestämma att rutinerna skall tillämpas i
entreprenaden när anlitad underentreprenör, i sin tur, anlitar en underentreprenör.
Om behov uppstår tillhandahåller skattemyndigheten olika former av
information om gällande regler. Detta kan ske löpande och genom
informationsträffar till berörda organisationer.
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§ 6.

Kontaktpersoner

Landstinget och Skattemyndigheten utser de kontaktpersoner som har ett
övergripande ansvar för denna överenskommelse. Namn, telefonnummer,
e-postadress och faxnummer på dessa anges i bilaga 2.
Respektive part informerar internt om vilka kontaktpersoner som utsetts
med anledning av detta samarbete.
§ 7.

Tidsperiod

Överenskommelsen gäller i tre år från och med datumet för
undertecknandet, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Om
part inte vill att överenskommelsen skall förlängas måste denne säga upp
överenskommelsen senast en månad före det att förlängningen träder
ikraft.
Överenskommelsen skall utvärderas årligen i december månad för beslut
om förändring, inskränkning eller utvidgning av samarbetet inför
kommande år.
Stockholm 2003-01-29

För Stockholms län landsting

För skattemyndigheten i
Stockholm

Upphandlingsdirektör

Regionskattechef

