Ska du lämna anbud /utföra arbete
hos Mellerudskommun eller kommunens
bolag?
Då är det bra att känna till detta:
Melleruds kommun samarbetar med Skatteverket.
I de fall en huvudentreprenör utses deltar även denne i samarbetet.
Samarbetet innebär att Skatteverket inför upphandling och under
avtalstidens gång lämnar information till
kommunen/huvudentreprenörer om alla inkommande
underentreprenörers skattesituation. Uppgifterna inhämtas löpande.
Samarbetet gäller för alla entreprenörsled.
Varför?
För oss är det naturligt att alla som anlitas för tjänster/entreprenader
är seriösa aktörer som sköter sina redovisningar och betalning av
skatter och avgifter.
Hur?
Skatteverket hjälper till med att, inför varje upphandling och även
under avtalstidens gång, lämna offentliga uppgifter om alla
deltagares skattesituation. Om Ditt företag utför arbete hos oss
omfattas ni av samarbetet. Det innebär att om du, i din tur, anlitar
andra företag ska du förvissa dig om att de sköter sina
skattebetalningar. Skatteverket hjälper dig snabbt med den
information du behöver. Förfrågan om dina underentreprenörer kan
du göra på blankett 4820 (finns på Skatteverkets hemsida bland
blanketter) eller skicka en excelfil via e-post till
upphandlingsinfo.norr@skatteverket.se. Meddela därefter din
uppdragsgivare vem du tar in som underentreprenör.
Ett informationshäfte med ”Förklaringstext och tips om åtgärder”
används som stöd i urvalsarbetet. Detta material får du av din
uppdragsgivare eller från Skatteverket.
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Checklista för entreprenörer
Kontakt med Beställaren

I avtal mellan dig och dina underentreprenörer, skriftliga eller muntliga,
förväntar vi oss att det framgår att kontroll sker av skattestatus och att
endast företag som sköter sina redovisningar och betalning av skatter och
avgifter får uppdrag. Samtliga underentreprenörer ska rapporteras till
huvudentreprenören och godkännas av denne i samband med köp av tjänst.
Stäm av med kommunens kontaktperson hur denna uppgift ska
rapporteras.

Kontakt med Skatteverket

Innan du anlitar ett företag gör du en förfrågan till Skatteverket. Förfrågan
om dina underentreprenörer gör du på blankett 4820 (finns på
Skatteverkets hemsida bland blanketter) som faxas till fax nr: 0611-796 25
eller 796 26 eller skicka en excelfil (som erhålls av Skatteverket eller
kommunen) via e-post till upphandlingsinfo.norr@skatteverket.se.
Svaret ger dig ett bra beslutsunderlag om företaget är skötsamt och stort
nog att klara uppdraget. Hör av dig till någon av Skatteverkets
kontaktpersoner om det är oklart hur svaret ska tydas. Har du ett längre
engagemang med entreprenörer kan - och bör du - återkomma med
förfrågan regelbundet. Hög kvalitet i upphandlingsarbetet medför
erfarenhetsmässigt lägre fullgörandekostnader och bättre arbetsresultat.

Kontakt med Kronofogdemyndigheten, KFM

Ett företag kan under projektets gång få tillfälliga betalningssvårigheter,
med skulder hos Kronofogdemyndigheten som följd. Om svårigheterna
upptäcks i god tid är det ofta möjligt att hitta lösningar som innebär att
byte av underentreprenör kan undvikas, vilket annars kan innebära ökade
kostnader och förseningar.
KFM kan lämna uppgifter ur sina register för att du ska få ett bättre
beslutsunderlag. Om du får ett svar från Skatteverket att skatteskulder
finns hos KFM kan du vända dig dit för att få kompletterande upplysningar.
Telefonnumret är 0771-737300.

Skatteverket hjälper dig med skatteinformation

Vill du ha information om en speciell skattefråga är du välkommen att
vända dig till Skatteverket.

