
 
 

 

 

 

UPPDRAGSAVTAL 
 

Mellan; Företag:____________________________________________________ 

           Org.nr: _____________________________________________________ 

              Adress._____________________________________________________ 

           SE-000 00 ORT:______________________________________________ 

 (nedan Uppdragsgivaren) 
 

Och; Frilans Finans Sverige AB 
 Org. Nr 556802-1199 

       Dag Hammarsköldsväg 13 
 753 27 UPPSALA 
 (nedan Uppdragstagaren) 
 

 

1, Bakgrund 
Uppdragsgivaren och uppdragstagaren (nedan ”parterna”) är överens om de villkor 

som framgår av detta avtal (nedan ”avtalet”) angående Uppdragstagarens 

tillhandahållande av Namn Efternamn:_____________________________________ 

(nedan Konsulten) för uppdrag;  

 

2. Avtalsperioden 
Uppdraget är ett uppdrag motsvarande;  

Uppdragsperioden är; _____________________t o m_________________________ 

 

3. Uppdragsbeskrivning 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Sign__________ 



 

Forts från punkt 3____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4. Ersättning 

Ersättning utgår med;  

_____________________________SEK / timme exkl. mervärdesskatt 

 

Fakturering för utfört arbete sker månatligen. Frilans Finans lämnar 30 dagars kredit. 
Påminnelseavgift utgår med 60 kr och Kravavgift med 160 kr. Dröjsmålsränta 
tillkommer.  
 

5. Skatter och avgifter 
Ersättningen exkluderar mervärdesskatt men inkluderar andra skatter och avgifter, 
liksom arbetsgivaravgifter. Dessa skatter och avgifter skall erläggas av 
uppdragstagaren. Uppdragstagaren skall på begäran av uppdragsgivaren verifiera att 
man fullgör dessa skyldigheter. Om så ej sker eller om uppdragsgivaren får  
anledning att anta att uppdragstagaren ej fullgör dessa skyldigheter, äger 
uppdragsgivaren rätt av ersättningen till uppdragstagaren innehålla och för 
uppdragstagarens räkning verkställa och redovisa inbetalningar av skatter och 
avgifter. För de fall att uppdragsgivaren genom myndighetsbeslut skulle åläggas 
betalningsskyldighet på grund av uppdragstagarens underlåtenhet att fullgöra sina 
skyldigheter enligt denna punkt, äger uppdragsgivaren rätt att kräva beloppet åter av 
uppdragstagaren. 
 

7. Försäkringar 
Det åvilar uppdragstagaren att tillse att konsulten iakttar gällande skydds- och 
säkerhetsföreskrifter. 
Det åvilar uppdragstagaren att för konsulten teckna och under tiden vidmakthålla 
ansvars-, liv- och olycksfallsförsäkringar för skador som kan inträffa i samband med 
uppdragets utförande. 
 

8. Sekretess 
Konsulten förbinder sig att inte utan uppdragsgivarens medgivande utlämna, visa 
eller för tredje man återgiva uppgifter eller dokument, som rör uppdragsgivarens 
verksamhet. 

Sign_________ 



 
 
 
 
9. Tillägg och ändringar 
Samtliga ändringar och tillägg till detta avtal skall göras skriftligen. 
 

10. Skadestånd 
Har Part lidit skada på grund av ett avtalsbrott är felande Part skyldig att utge 
ersättning för all skada som den andra Parten har lidit. 

 

 
11. Förtida uppsägning 
Skulle någon part väsentligen bryta mot Avtalet äger den andra Parten rätt att säga 
upp avtalet till omedelbart upphörande. 
 

12. Avtalstvister 
Tvist angående tolkning av detta Avtal eller därur härrörande rättsförhållanden skall 
avgöras i enligt med svensk lag. Tvist med anledning av detta Avtal skall slutligt 
avgöras vid Svensk domstol. 
 

 

 

Företagsnamn    Frilans Finans 
 
 

 

___________________________ ____________________________ 
Namn Efternamn*    Namn Efternamn 
 
 
 
___________________________ ____________________________ 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
 

    
    
*För att avtalet skall vara giltigt skall undertecknande skall ske av behörig 

firmatecknare som framgår av registreringshandlingar hos Bolagsverket alternativt 

styrkt av bifogad delegationshandling. Kopia av ID-handling skall bifogas till detta 

avtal. 


