Fullmakt
[Firmanavn på leverandør/underleverandør] (org. nr. [org nr]) (mailadresse [mailadresse])
gir herved
Statsbygg (org. nr 971 278 374)

Fullmakt gyldig til [dd.mm.åååå]
(fire år fra dato for undertegning)
fullmakt til et ubegrenset antall ganger i den periode fullmakten gjelder for, å innhente opplysninger om
1.

våre skatte- og avgiftsmessige forhold, begrenset til opplysninger som fremgår av skjemaet
”Informasjon om skatte- og avgiftsforhold” (se vedlegg) og skjema for attest om restanser på
skatt/avgift mv - RF-1244, (skatteattesten);
2. innrapporteringer på RF-1199 (både Del 1 og Del 2) til Sentralskattekontoret for Utenlandssaker
vedrørende oppdraget; og
3. hvilke arbeidstakere som det er innrapportert lønn på i a-meldingen;
Fullmakten gjelder alle opplysninger som er taushetsbelagte etter forvaltningsloven § 13,
skatteforvaltningsloven § 3-1, skattebetalingsloven § 3-2, a-opplysningsloven § 7 og folkeregisterloven § 13. For
det tilfelle at ovennevnte bestemmelser i fullmaktens gyldighetsperiode erstattes av ny/nye bestemmelser, skal
fullmakten også gjelde alle opplysninger som er taushetsbelagte etter den/de nye bestemmelser.
Den som blir gjort kjent med nevnte taushetsbelagte opplysninger, har selv plikt til å bevare taushet om disse
opplysningene. Opplysninger som Statsbygg har innhentet om underentreprenører kan likevel meddeles
virksomhetene over i kontraktskjeden. Opplysninger som Statsbygg har hentet inn kan også meddeles internt i
Statsbygg. Overtredelse av taushetsplikten kan medføre straff etter straffeloven (2005) § 209.
Fullmakten gjelder 4 år fra dato for undertegning.
Det samtykkes i at Statsbygg kan sende forespørsel om informasjon etter denne fullmakt (inkludert fullmakten
med vedlegg) samt annen relevant informasjon i e-post til den som skal fremskaffe informasjonen. Videre
samtykkes det i at den som skal fremskaffe informasjonen kan sende denne i kryptert e-post til Statsbygg. Som
kryptert e-post regnes også e-post som ikke selv er kryptert, men hvor den sensitive informasjonen fremgår av
kryptert vedlegg til e-posten.
Som vedlegg til denne fullmakt følger fargekopi av pass, bankkort, førerkort eller nasjonalt ID-kort (sistnevnte
for statsborgere innen EU/EØS/EFTA) for den som signerer fullmakten (Legitimasjonen og kopien må tydelig
vise bilde, navn, fødselsdato og signatur).
Det bekreftes at denne fullmakten innebærer et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke til opphevelse av
taushetsplikten.
[Sted], den [dato]
[Firmanavn på
leverandør/underleverandør]

Signatur
Navn på den/de som undertegner.
Vedkommende må ha signatur eller
prokura og denne må fremgå av
Foretaksregisteret/Enhetsregisteret.]

Dette vedlegget viser hva slags informasjon som gis fra Skatteetaten. Skal ikke fylles ut av virksomheten

INFORMASJON OM SKATTE- OG AVGIFTSFORHOLD (Utvidet skatteattest)
Mottaker av skjema:
Navn:
Adresse:
Postnr:

Org. nr:
Poststed:

Opplysninger om den forespurte virksomheten:
Foretakets navn:
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Org. nr:
Selskapsform:
Innehaver:
Styreleder:
Daglig leder:
Antall ansatte innmeldt i Aa-registeret:
Hovednæring:
Registrert i følgende registre:
Register
Enhetsregisteret
Foretaksregisteret

Ja/Nei

Reg.dato

MVA-registeret
Leverte skattemelding for merverdiavgift. Tre siste terminer – beløp:
Termin
Samlet omsetning innlevert oppgave
Samlet omsetning skjønnsberegnet oppgave
Utgående merverdiavgift, høy sats
Utgående merverdiavgift skjønnsberegnet oppgave
Inngående avgift
Inngående avgift skjønnsberegnet oppgave
Levert A-melding. Tre siste terminer – grunnlag arbeidsgiveravgift:
Terminangivelse
Sum grunnlag arbeidsgiveravgift
Forfalt, ikke betalte skatter og avgifter:
Forskuddsskatt, forskuddspliktig
Forskuddsskatt, etterskuddsplikt
Restskatt
Forskuddstrekk pr dags dato
Arbeidsgiveravgift pr dags dato
Annet
Merverdiavgift pr dags dato
Sentralskattekontoret for utenlandssaker:
Antall registrerte arbeidsforhold siste 6 mnd
Antall registrerte aktive arbeidstakere pr dato
Antall registrerte oppdrag som oppdragsgiver siste 6 mnd
Ovenstående opplysninger attesteres:
Myndighet

Dato

Underskrift

