
rro
Allmanna villkor om radgivning och andra tjanster
Version 2020:1 - 17juni 2020

1 AIlmant

Tilldmpning

1.1 Dessa allmanna villkor galler for uppdrag avse-
ende redovisnings-, radgivnings- och andra gransk-
ningstjanster som inte utgor lagstadgad revision eller
lagstadgade tillaggsuppdrag ("Uppdraget") som
uppdragstagaren ("Uppdragstagaren") atar sig att
utfora for uppdragsgivarens ("Uppdragsgivaren")
rakning.

Uppdragsavtal
1.2 Dessa allmanna villkor utgor tillsammans med
uppdragsbrevet ("Uppdragsbrevet"), eller annan
skriftlig overenskommelse, uppdragsavtalet ("Upp-
dragsavtalet") mellan Uppdragstagaren och Upp-
dragsgivaren (tillsammans "Parterna").

Foretrddesordn ing
1.3 Vid evenft^ella motstridigheter mellan a ena
sidan Uppdragsbrevet eller annan skriftlig overens-
kommelse och a andra sidan dessa allmanna villkor

ska Uppdragsbrevet eller annan skriftlig overens-
kommelse ha foretrade.

2 Uppdragets omfattning och utforande

Uppdragsbrev
2.1 Uppdragets namiare omfattning, inriktning och
eventuell tillamplig standard regleras i Uppdragsbre-
vet eller annan skriftlig overenskoinmelse.

Andringar och tilldgg
2.2 Andringar av och tillagg till ett befintligt Upp-
dragsavtal galler endast om de bekraftats skriftligen
av Parterna.

3 Parternas ^taganden

Uppdragstagarens dtagande
3.1 Uppdragstagaren ska utfora Uppdraget med
sadan skicklighet och omsorg som foljer av tillamp-
liga lagar, forordningar och foreskrifter samt for
Uppdragstagaren gallande god yrkessed i branschen.

3.2 Uppdragstagaren ansvarar inte for slutsatser eller
rekommendationer baserade pa felaktig eller bristfal-
lig information fran Uppdragsgivaren eller tredje
man som Uppdragsgivaren anvisat. Om det finns
uppenbara skal for Uppdragstagaren att anta att till-

handahallen information ar felaktig eller bristfallig,
ska Uppdragsgivaren skyndsamt informeras om
detta.

Uppdragsgivarens dtagande
3.3 En overgripande forutsattning for Uppdragets
utforande ar att Uppdragsgivaren bar erforderliga
resurser for att i verksamheten kunna fatta affars-

massigt valgrundade beslut och for att kunna ta an-
svar for anvandningen av resultatet av Uppdraget.
Uppdragsgivaren ansvarar saledes for att Uppdrags-
givarens beslut fattas pa underiag av tillracklig om-
fattning och kvalitet och for bedomningen av att
resultatet av Uppdraget ar lampligt for Uppdragsgi-
varens syften. Det ar ocksa Uppdragsgivarens ansvar
att verksamheten i start bedrivs i enlighet med gal-
lande lagar och bestammelser.

3.4 Uppdragsgivaren ska pa begaran av Uppdragsta-
garen utan drojsmal tillhandahalla sadan komplett
och korrekt information som behovs for Uppdragets
genomforande. Om Uppdragsgivaren, eller tredje
man som Uppdragsgivaren anvisat, drojer med att
tillhandahalla information och material eller iate

vidtar atgarder som kravs for Uppdragets utforande,
kan detta orsaka fdrseningar och okade kostnader.
Uppdragstagaren ansvarar inte for sadana forsening-
ar och okade kostnader, oberoende av om det ar

fraga om okade arvodeskostnader eller andra kost-
nader.

3.5 Om inte Uppdragsgivaren och Uppdragstagaren
sarskilt har kommit overens om nagot annat i Upp-
dragsavtalet, baseras Uppdraget pa den information
och det material som Uppdragsgivaren tillhandahal-
ler.

3.6 Om Uppdraget inte ska resultera i ett bestyr-
kande enligt en sarskilt angiven granskningsstandard
utgar Uppdragstagaren fran att informatioaen och
materialet ar korrekt och fullstandigt, vilket innebar
art Uppdragstagaren inte sjalvstandigt verifierar den
information och det material som lamnats.

3.7 Under Uppdragets utforande ska Uppdragsgiva-
ren se till att Uppdragstagaren utan drojsmal far
lopande information om eventuella forandringar i
fomtsattningama for Uppdraget.

3.8 For att Uppdragstagaren ska kunna genomfora
Uppdraget inom de uppsatta tidsramarna eller i ov-
rigt inom rimlig tid och med bibehallen kvalitet, ska
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Uppdragsgivaren sakerstalla att Uppdragsgivarens
personal finns tillganglig for att ge Uppdragstagaren
den assistans som Uppdragstagaren rimligen kan
begara.

3.9 Om Uppdragstagaren behover tilltrade till Upp-
dragsgivarens lokaler for att kunna utfora Uppdraget,
ska Uppdragsgivaren tillhandahalla de lokaler och de
andra resurser som Uppdragstagaren rimligen kan
begara. Uppdragstagaren atar sig att efter skriftliga
anvisningar fran Uppdragsgivaren folja de sakerhets-
foreskrifter som galler for anvandningen av Upp-
dragsgivarens datautrustning samt for att fa tillgang
till datanatverk och/eller lokaler.

3.10 Uppdragsgivaren ska omedelbart underratta
Uppdragstagaren om forandrade agarforhallanden
som innebar att Uppdragsgivaren far ny agare, blir
intresseforetag eller narstaende sasom detta defmie-
ras i tillampligt redovisningsregelverk.

4 Atgarder enligt lagen om penningtvatt
och finansiering av terrorism
4.1 Uppdragstagaren har enligt lagen (2017:630) om
atgarder mot penningtvatt och finansiering av
terrorism en skyldighet att iafor antagandet av Upp-
draget identifiera Uppdragsgivarens foretradare och
varje fysisk person som, direkt eller indirekt, ager
mer an 25 procent av Uppdragsgivaren eller av an-
nan anledning har ett bestammande inflytande over
Uppdragsgivaren ("Verklig huvudman") samt in-
hamta och bevara relevant dokumentation om detta.
Uppdragsgivaren ska utan drojsmal lamna den in-
formation som Uppdragstagaren efterfragar och
infonnera Uppdragstagaren om de forandringar som
sker vad galler Uppdragsgivarens foretradare och
Verklig huvudman i forhallande till den information
som lamnats till Uppdragstagaren infor aatagandet
av Uppdraget.

4.2 Uppdragstagaren ska i enlighet med lag, i den
omfattning som ar motiverad med beaktande av
identifierade risker for penningtvatt och finansiering
av terrorism, kontrollera och dokumentera att de
transaktioner som utfors stammer overens med den

kunskap som Uppdragstagaren har om Uppdragsgi-
varen, dess affars- och riskprofil och, om det behovs,
varifran dess ekonomiska medel kommer. Vid miss-

tankar om penningtvatt eller finansiering av
terrorism ar Uppdragstagaren skyldig att rapportera
misstankarna till Polismyndigheten. Uppdragstaga-
ren kan inte hallas ansvarig for eventuell skada som
fororsakats Uppdragsgivaren, direkt eller indirekt,

till foljd av att Uppdragstagaren fullfoljer sin
lagstadgade skyldighet.

5 Behandling av personuppgifter
5.1 Infor antagandet av och med anledning av Upp-
draget kan Uppdragstagaren, eventuella nafrverksfo-
retag eller annan som anlitas av Uppdragstagaren,
komma att insamla, anvanda, overfora, lagra eller pa
annat satt behandla information som kan avse en

identifierad eller identifierbar fysisk person ("Per-
soauppgifter") i de jurisdiktioner de bedriver verk-
samhet. Uppdragstagaren atar sig att behandla Per-
sonuppgiftema i enlighet med de krav som foljer av
gallande ratt.

6 Avrapportering m.m.

Avrapportering
6.1 Om Uppdraget innefattar leverans av dokument
fullgor Uppdragstagaren Uppdraget genom att leve-
rera slutdokument (i pappersform och/eller elektro-
nisk form) till Uppdragsgivaren i enlighet med vad
som har overenskoimnits i Uppdragsavtalet. Doku-
menten kan utgora rad och rekommendationer i
rapporter, motesanteckningar, korrespondens, utla-
tanden samt andra handlingar upprattade pa Upp-
dragsgivarens begaran.

Muntliga rad

6.2 Under Uppdragets utforande och pa begaran av
Uppdragsgivaren kan Uppdragstagaren komma att
muntligen (vid telefonsamtal eller moten) och mer
infonnellt lamna svar pa direkta fragor eller i ovrigt
lamna kommentarer. Eftersom detta kan innebara en

kort kommentar till ett komplicerat problem dar
Uppdragstagaren inte har tillgang till fullstandig och
korrekt information, blir Uppdragstagaren inte an-
svarig forran svaret eller kommentaren bekraftats
skriftligen.

Utkast till dokument

6.3 Utkast till dokument som Uppdragstagaren till-
handahaller Uppdragsgivaren utgor inte Uppdragsta-
garens slutliga stallningstagande. Uppdragstagaren
ansvarar inte for eventuella skador som kan upp-
komma pa gmnd av att Uppdragsgivaren i nagot
avseende har forlitat sig pa ett utkast.

7 Uppdragets bemanning

Egen personal
7.1 Uppdragstagaren atar sig att bemanna Uppdraget
med personal pa ett sadant salt att atagandet enligt
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punktema 3.1 och 3.2 uppfylls. Om Partema i Upp-
dragsavtalet bar kommit overens om vilka medarbe-
tare som ska inga i Uppdragets team far Uppdragsta-
garen byta ut medarbetare om detta inte negativt
paverkar Uppdragstagarens atagande enligt punkt
3.1, okar kostnaderna for Uppdragsgivaren eller
medfor att en eventuell tidsplan i nagot vasentligt
hanseende rubbas.

Underkonsulter

7.2 Uppdragstagaren har ratt att anlita underkonsul-
ter forutsatt att dessa uppfyller Uppdragstagarens
atagande enligt punkt 3.1. Uppdragstagaren svarar
for underkonsultens arbete som sitt eget och har ratt
till ersattning for arbete som utforts av underkonsul-
ten. Uppdragstagaren atar sig ocksa att ansvara for
att underkonsultea foljer de riktliajer och ataganden i
ovrigt som galler for Uppdragstagaren gentemot
Uppdragsgivaren.

8 Rekrytering
8.1 Parterna forbinder sig att under den tid som
Uppdraget pagar och sex (6) manader efter att det
upphort inte - vare sig direkt eller indirekt genom
nagon annan - verka for att anstalla nagon has re-
spektive Part som varit involverad i Uppdraget.

9 Arvode, utlagg m.m.

Allmdnt

9.1 Om inte nagot aimat sarskilt avtalats i Uppdrags-
avtalet ska nedanstaende galla for arvode, utlagg och
kostnader, tillkommande skatter och avgifter m.m.

Berdkning av arvode
9.2 Arvodet for Uppdraget kommer att debiteras
enligt de berakningsgrunder som anges i Uppdrags-
avtalet. Om sadana berakningsgmnder saknas,
kommer Uppdragstagaren att debitera ett skaligt
arvode och da ta haasyn till bl.a. resursatgang inklu-
sive specialistkunskap, komplexitet i Uppdraget,
forskning och know-how som utvecklats av Upp-
dragstagaren, anvandning av teknik och strukturka-
pital. Hansyn kommer aven att tas till om Uppdraget
varit sa bradskande att arbetet behovt utforas efter
ordinarie arbetstid, pa helger eller under semesterpe-
rioder.

9.3 Om Uppdragsavtalet anger ett beraknat arvode,
ska Uppdragstagaren underratta Uppdragsgivaren
om det beraknade arvodet vasentligt kommer att
overskridas.

9.4 Uppdragstagarens arbete till foljd av tillampliga
EU-direktiv och gallande lagstiftning om rapporte-
ringspliktiga gransoverskridande arrangemang till
svenska och/eller andra myndigheter utgor en inte-
grerad del av Uppdraget. Okade arbetsinsatser till
foljd harav kan medfora tillkommande arvoden uto-
ver det beraknade arvodet.

9.5 Okade arbetsinsatser som ar en foljd av att Upp-
dragsgivaren brustit i sina ataganden, till exempel
genom att tillhandahalla ofullstandig eller bristfallig
infonnation altemativt ofullstandigt eller bristfalligt
material eller tillhandahallit informationen eller
materialet for sent, ingar inte i det beraknade arvo-
det.

Prisjustering, utldgg och skatter
9.6 Uppdragstagaren bar ratt att for lopande uppdrag
gora sadana prisjusteringar som kan hanforas till
allmanna pris- eller kostnadsforandringar.

9.7 Utover arvode bar Uppdragstagaren ratt till er-
sattning for utlagg och kostnader i samband med
Uppdraget, sasom bl.a. ansoknings- och registre-
ringsavgifter samt utlagg for resor, kost och logi.

9.8 Uppdragsgivaren ska betala Uppdragstagaren
den mervardesskatt eller skatt av annat slag som ska
tas ut med anledning av Uppdraget.

10 Fakturering och betalningsvillkor
m.m.

Fakturering och betalningsvillkor
10.1 Om inte nagot annat sarskilt avtalats i Upp-
dragsbrevet eller annan skriftlig overenskommelse
ska foljande galla. Uppdragstagaren fakturerar Upp-
dragsgivaren lopande baserat pa det arbete som ut-
forts och de utlagg som gjorts. Uppdragstagaren kan
alternativt fakturera Uppdragsgivaren a conto ma-
nadsvis eller kvartalsvis baserat pa uppskattat arvode
for Uppdraget. Uppdragsgivaren ska betala senast tio
(10) dagar fran fakturadatum. Vid fdrsenad betalning
tas drojsmalsranta ut enligt rantelagen (1975:635).

10.2 Uppdragstagaren ska alltid underratta Upp-
dragsgivaren om eventuella forandringar i fakture-
ringsvillkoren.

Forsenad betalning
10.3 Om Uppdragsgivaren inte betalar en fordran i
ratt tid, har Uppdragstagaren ratt att omedelbart
avbryta Uppdraget till dess den utestaende fordran ar
till fullo betald, och Uppdragstagaren ar da fri fran
ansvar for en forsening eller nagon annan skada som
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kan bli foljden av avbrottet. Uppdragstagaren har ratt
att saga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan
om Uppdragsgivaren efter mer an trettio (30) dagar
efter betalniagspamirmelse annu inte betalat. Mot-
svarande galler om Uppdragsgivaren inte i tid betalar
for nagot annat uppdrag som Uppdragstagaren utfort.

11 Tystnadsplikt

Parternas tystnadsplikt
11.1 Respektive Part forbinder sig att inte lamna
konfidentiell information om Uppdraget till utomsta-
ende, inte heller information om den andra Partens
verksamhet och angelagenheter, utan den andra
Partens skriftliga samtycke, med undantag for vad
som foljer av punktema 11.3-11.5. Uppdragstagaren
ager dock ratt att lamna konfidentiell information, i
den man det erfordras for att Uppdraget ska kunna
utforas. Uppdragstagaren svarar for att eventuella
underkonsulter ar bundna av denna tystnadsplikt.

Konfidentiell information
11.2 Med konfidentiell information avses varje rad
och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av
teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utvax-

lats mellan Partema i samband med Uppdraget eller
som nagon av Partema pa nagot annat satt far kan-
nedom om med anledning av Uppdraget, med un-
dantag for sadana rad och upplysningar som

ar allmant kanda eller kommer till allman kan-
nedom pa nagot annat satt an genom brott mot
tystnadsplikten ovan, eller

en Part tagit emot fran tredje man som inte ar
bunden av tystnadsplikten ovan eller motta-
gande Part sjalvstandigt tagit fram eller redan
kanner till.

Undantagfran tystnadsplikten
11.3 Partema bar ratt och ibland skyldighet att lamna
konfidentiell information till tredje man om det fol-
jer av forfattning, professionell skyldighet eller
myndighetsbeslut.

11.4 Uppdragstagaren har vidare ratt att lamna kon-
fidentiell information till

FAR eller annan som anlitas av FAR i samband

med disciplinarenden och kvalitetskontroller
som inte foljer av forfattning,

eventuella natverksforetag eller annan som anli-
tas av Uppdragstagaren eller natverksforetag for
utforandet av Uppdraget,

forsakringsbolag eller juridiska radgivare infor
eller i samband med ett rattsligt forfarande i den
man det kravs for att Uppdragstagaren ska
kuana ta tillvara sina rattmatiga intressen,

eventuella natverksforetag eller annan som anli-
tas av Uppdragstagaren eller natverksforetag i
syfte att kontrollera Uppdragstagarens eventu-
ella krav pa opartiskhet och sjalvstandighet samt
utfora kvalitetskontroller och ovriga risk mana-
gement-atgarder, och

eventuella natverksforetag eller annan som anli-
tas av Uppdragstagaren eller nafrverksforetag i
administrativt syfte (sasom intemredovisning,
fmansiell rapportering, nyttjande av IT-tjanster
och/eller for att utfora administrativa stodtjans-
ter).

11.5 Om Uppdraget avser radgivning som innebar
att en skattefonnan uppnas geaom ett gransoverskri-
dande arrangemaag, far Uppdragsgivaren lamna
information till annan radgivare, Skatteverket eller
utlandsk skattemyndighet om hur en skatteforman
kan uppnas genom det arrangemanget. Uppdragsgi-
varen ar skyldig att infonnera Uppdragstagaren om
en annan radgivare bar fatt tillgang till innehallet i
sadan radgivning samt att, med undantag for Skatte-
verket eller en utlandsk skattemyndighet, informera
samtliga personer som fatt tillgang till innehallet i
radgivningen att de inte far forlita sig pa det utan att
forst ha inhamtat Uppdragstagarens skriftliga god-
kannande.

12 Nyttjanderatt och immateriella
rattigheter

Nyttjanderdtt till resultat
12.1 Uppdragsgivaren har inte ratt att till tredje man
sprida eller lata tredje man anvanda sig av eller for-
lita sig pa material som tillhandahalls av Uppdrags-
tagaren inom ramen for Uppdraget, till exempel slut-
och delrapporter, men aven ovrigt material, som tas
fram under Uppdraget ("Resultatet"), i vidare man an
vad som foljer av Uppdragsavtalet.

12.2 Uppdragstagaren far utan begransning i tid och
rum ateranvanda eller nyttja innehallet i Resultatet
av Uppdraget i andra uppdrag, forutsatt att atagan-
dena i avsnitt 11 inte asidosatts.

12.3 Punktema 12.1 och 12.2 galler inte nar Resulta-
tet utgor rakenskapsinformation.
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Immateriella rdttigheter
12.4 Uppdragstagaren behaller aganderatten till alia
immateriella rattigheter, saval sadana som Upp-
dragstagaren innehar fore Uppdraget som sadana
som utvecklas under Uppdraget. Uppdragsgivaren
far dock anvanda sig av immateriella rattigheter agda
eller utvecklade av Uppdragstagaren for att kunna
tillgodogora sig Resultatet av Uppdraget, men inte i
vidare man an vad som foljer av punktema 12.1-
12.3.

12.5 Om Uppdraget omfattar eller beror immateriella
rattigheter som Uppdragsgivaren innehar och som
under Uppdragets gang modifieras eller utvecklas
genom insatser fran Uppdragstagaren, behaller Upp-
dragsgivaren aganderatten till dessa rattigheter fullt
ut. Uppdragstagaren far dock - om inte nagot annat
avtalas i Uppdragsavtalet - ateranvanda eller nyttja
den kunskap och know-how som Uppdragstagaren
genom sina insatser tillfort Uppdragsgivaren, forut-
satt att atagandena i avsnitt 11 inte asidosatts.

12.6 Ingendera Part far anvaada den andra Partens
varumarken, logotyp eller aadra kannetecken utan
uttryckligt och skriftligt samtycke.

13 Intressekonflikter

13.1 Partema atar sig att saval innan Uppdragsavta-
let traffats som under avtalstiden vidta rimliga atgar-
der for att undersoka att inte Uppdraget ger upphov
till en intressekonflikt som kan aventyra Uppdragets
fullgorande. Vardera Part atar sig att informera den
andra Parten om andrade forhallanden. Uppdragsta-
garen maste ges mojlighet att beakta eventuella
tvingande regler och andra standarder inom revis-
ions- och radgivnmgsbranschen, sasom lESBAs
Etikkod. Partema ar overens om att det inte ar moj-
ligt att upptacka och forutse alia de intressekonflikter
som eventuellt finns nar Uppdragsavtalet traffas eller
som, enligt nagondera Parts uppfattning, uppstar
darefter. Uppdragsgivaren ar medveten om att Upp-
dragstagaren ar bunden av tystnadsplikt rorande
uppdrag for andra kunder och att bakgrunden till en
intressekonflikt darfor ibland inte kan lamnas. Da

nagondera Part (eller bada) anser att det fmns en
intressekonflikt, ska dock Parterna efter basta for-

maga forsoka fmna former for att losa fragan for att
Uppdraget ska kunna fullfoljas.

14 Giltighetstid och uppsagning

Uppdragsavtalets giltighetstid
14.1 Uppdragsavtalet borjar galla fran den dag som
anges i Uppdragsavtalet eller fran den dag Uppdra-
get paborjas om nagot startdatum inte anges. Om
inget annat avtalats galler Uppdragsavtalet fram till
dess Uppdraget avslutats. En Part far, om inget annat
avtalats, genom skriftligt meddelade saga upp Upp-
dragsavtal som galler tillsvidare med tre (3) mana-
ders uppsagningstid.

Uppsdgning - avtalsbrott
14.2 En Part far genom ett skriftligt meddelande
saga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan,
om den andra Parten bryter mot villkoren enligt
Uppdragsavtalet, avvikelsen ar av vasentlig bety-
delse och en mojlig rattelse inte bar skett inom trettio
(30) dagar fran det att Parten skriftligen begart rat-
telse.

14.3 Uppdragstagaren far aven genom ett skriftligt
meddelande saga upp Uppdragsavtalet med omedel-
bar verkan om Uppdragsgivaren inte fullfoljer siaa
ataganden enligt punktema 3.3-3.9 eller pa annat
satt inte medverkar till att Uppdraget kan utforas i
enlighet med Uppdragsavtalet och rattelse inte har
skett iaom trettio (30) dagar fran det att Uppdragsta-
garen skriftligen begart rattelse. Nagon begaran om
rattelse behover dock inte lamnas om det skaligen
kan antas att Uppdragsgivaren inte kommer att vida
rattelse med aaledning av Uppdragstagarens bega-
ran.

En sadan forandring av agarforhallanden som anges i
puakt 3.10 innebar att Uppdragstagaren bar ratt att
saga upp Uppdragsavtalet med en (1) manads upp-
sagningstid. En forandring av agarforhallandena kan
ocksa innebara att Uppdragstagaren far ratt att saga
upp avtalet pa det satt som framgar av punkten 14.5.

Uppsdgning - obestand m.m.
14.4 En Part far genom ett skriftligt meddelaade
saga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan,
om den andra Parten inte kan betala sina skulder

eller har konkursforvaltare, foretagsrekonstruktor
eller likvidator utsedd eller om det finns skal att anta

att nagot sadant kommer att intraffa.

Uppsdgning - opartiskhet eller
sjdlvstdndighet
14.5 En Part far genom ett skriftligt meddelande
saga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan,
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om det visar sig att Uppdraget kaa komma att hota
Uppdragstagarens opartiskhet eller sjalvstandighet i
egenskap av revisor for Uppdragsgivaren eller nagon
annan revisionskund och hotet inte gar att reducera
till en acceptabel niva genom andra atgarder.

Uppsdgning — redovisningsuppdrag (enligt
Reko)

14.6 Uppdragstagaren far genom ett skriftligt med-
delande saga upp ett Uppdragsavtal som avser redo-
visningsuppdrag med omedelbar verkan om det visar
sig att redovisniagen kan antas innehalla vasentliga
fel, brister eller oegentligheter och rattelse inte har
skett inom trettio (30) dagar fran det att Uppdragsta-
garen skriftligen begart rattelse. Nagon begaran om
rattelse behover dock inte lamnas om redovisningen
innehaller oegentligheter eller om det skaligen kan
antas att Uppdragsgivaren inte kommer att vidta
rattelse med anledning av Uppdragstagarens bega-
ran.

Uppsdgning - arvode
14.7 Vid uppsagning av Uppdragsavtalet ska Upp-
dragsgivaren betala Uppdragstagaren arvode, utlagg,
kostnader for underkonsulter och andra kostnader

enligt Uppdragsavtalet som Uppdragstagaren enligt
Uppdragsavtalet ar berattigad till fram till upphoran-
detidpunkten. Om uppsagningen inte gors enligt
punkt 14.4 eller 14.5 eller om den gors av Upp-
dragsgivaren och inte gmndar sig pa ett vasentligt
avtalsbrott fran Uppdragstagarens sida, ska Upp-
dragsgivaren aven ersatta Uppdragstagaren for andra
rimliga kostnader som uppstatt i samband med Upp-
draget. Till sadaaa kostnader raknas bl.a. sarskilda
investeringar som foraaleds av Uppdraget och sar-
skilda awecklingskostnader till foljd av att Upp-
dragsavtalet upphort i fortid. Uppdragstagaren ska
vidta skaliga atgarder for att sa langt mojligt be-
gransa sadana kostnader.

15 Ansvar

Force majeure

15.1 Uppdragstagaren ar inte ansvarig for en skada
som beror pa svensk eller utlandsk lag eller myndig-
hetsatgard, krigshandelse, terrorism, IT-attacker,
strejk, blockad, bojkott, lockout, brand eller annan
olycka, naturkatastrof eller stomingar i IT-, tele-
eller eldistributionen eller nagon annan liknande
omstandighet som inte kunnat fomtses. Ifraga om
strejk, blockad, bojkott och lockout galler forbehallet

aven om Uppdragstagaren sjalv ar foremal for eller
vidtar en sadan konfliktatgard.

Lagdndringar m.m.

15.2 Uppdragstagaren genomfor Uppdraget i enlig-
het med gallande regler och utifran forstaelsen av
tillampliga forfattningstolkningar och domslut vid
den tidpuiikt som Uppdraget eller en del av Uppdra-
get genomfors. Uppdragstagaren bar inget ansvar for
foljdema av forfattningsandringar eller omtolkaingar
som gors efter det datum som Uppdragstagaren av-
rapporterat Uppdraget eller en relevant del av Upp-
draget.

Tredjemansansprak
15.3 Om inte nagot annat avtalats i Uppdragsavtalet
ar resultatet av Uppdraget avsett att endast anvandas
av Uppdragsgivaren, och darfor accepterar Upp-
dragstagaren inte nagot ansvar gentemot tredje man
eller nagon utomstaende som forsoker utayttja, dra
fordel av eller forlita sig pa det arbete som Upp-
dragstagaren utfort i Uppdraget.

15.4 Uppdragstagaren ska hallas skadeslos av Upp-
dragsgivaren for varje form av krav pa ersattning
som tredje man riktar mot Uppdragstagaren - inne-
fattande Uppdragstagarens egna kosfaiader pa gmnd
av tredjemanskrav - till foljd av att Uppdragsgivaren
gjort Resultatet av Uppdraget, eller nagon del darav,
tillgangligt for tredje man. Uppdragsgivaren blir
dock inte ansvarig for tredjemanskrav, om det kaa
visas att den aktuella skadan uppstatt pa gmnd av att
Uppdragstagaren uppsatligen har handlat felaktigt
eller forfarit grovt vardslost.

Begrdnsning av ansvar
15.5 Skador i andra fall an de som avses i punkterna
15.1 och 15.2 ska Uppdragstagaren ersatta endast om
Uppdragstagaren forfarit oaktsamt. Uppdragstagaren
ar iate i nagot fall ansvarig for bortfall av produkt-
ion, utebliven vinst eller nagon annan indirekt skada
eller foljdskada av nagot som heist slag. Uppdrags-
tagaren ar inte heller ansvarig under de forhallanden
som framgar av punktema 6.2 och 6.3.

Afaximalt ersdttningsbelopp
15.6 Uppdragstagarens ansvar for alia skador, forlus-
ter, kostnader och utgifter i Uppdraget ar begransat
till det hogsta av antingen tva (2) ganger avtalat
arvode for Uppdraget enligt Uppdragsavtalet eller do
(10) ganger det prisbasbelopp enligt socialforsak-
ringsbalken (2010:110) som gallde nar Uppdragsav-
talet traffades. For Uppdrag som lopt under langre
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tid an tolv (12) manader ska avtalat arvode for Upp-
draget utgoras av det genomsnittliga arsarvodet. Det
genomsnittliga arsarvodet uppgar till det samman-
lagda arvode som utgatt for tjansterna under upp-
dragstiden, dividerat med antalet manader som for-
flutit under uppdragstiden, multiplicerat med tolv.
Uppdragstiden ar tiden fran Uppdragets borjan till
tidpunkten for den omstandighet pa vilken Upp-
dragsgivaren gmndar sin talan. Begransningen galler
dock inte om det visas att Uppdragstagaren fororsa-
kat skadan genom uppsat eller grov vardsloshet.

Reklamation

15.7 Uppdragsgivaren ska utan drojsmal skriftligen
till Uppdragstagaren reklamera sadana fel eller bris-
ter i utforandet av Uppdraget eller en del av Uppdra-
get som Uppdragsgivaren upptacker eller bort upp-
tacka. Reklamationen ska innehalla tydliga uppgifter
om felets eller bristens art och omfattning. Efter en
reklamation eller anmarkning ska Uppdragstagaren
beredas tillfalle att inom skalig tid avhjalpa felet
eller bristen - om detta ar mojligt - innan Uppdrags-
givaren kraver ersattning. Uppdragsgivarens ratt till
skadestand eller annan gottgorelse ar forverkad om
reklamationen mte gors inom skalig tid.

15.8 For att skadestandskrav ska kunna goras gal-
lande mot Uppdragstagaren, ska Uppdragsgivaren
forst gora en reklamation och darefter framstalla
skadestandskraven skriftligen senast inom tolv (12)
manader efter reklamationen.

Forsakring

15.9 Uppdragstagaren ska ha en for sin verksamhet
anpassadprofessionsansvarsforsakring.

16 Uppdragsdokumentation,
meddelanden och elektronisk

kommunikation

Uppdragsdokumentation
16.1 Uppdragstagaren bevarar uppdragsdokumentat-
ionen i minst tio (10) ar efter avslutat Uppdrag och
forvarar den pa sadant satt att den inte blir tillganglig
for obehoriga.

Meddelanden

16.2 Reklamationer, uppsagningar och andra med-
delanden avseende Uppdragsavtalets tillampning
samt adressandringar ska oversandas genom bud,
rekommenderat brev eller e-post till Partemas senast
angivna adresser.

Elektronisk kommunikation

16.3 Elektronisk overforing av information mellan
Partema kan inte garanteras vara saker eller fri fran
vims eller fel, och foljaktligen kan sadan informat-
ion obehorigen fangas upp, forvanskas, forloras,
forstoras, forsenas, komma fram i ofullstandigt
skick, skadas pa nagot annat satt eller vara riskabel
att anvanda av nagon annan anledning. Partema ar
medvetna om att system och rutiner inte kan garan-
tera att overforingar inte kommer att utsattas for
risker, men bada Parter samtycker till att anvanda
kommersiellt rimliga metoder for vimskontroll eller
sekretess innan information skickas elektroniskt.
Partema accepterar dessa risker och godkanner
elektronisk kommunikation dem emellan.

17 Fullstandigt avtal, partiell ogiltighet
17.1 Uppdragsavtalet utgor hela overenskommelsen
mellan Partema rorande Uppdraget. Det ersatter och
upphaver varje tidigare forslag, korrespondens,
overenskommelse eller annan konununikation,
skriftlig som muntlig.

17.2 Om nagon bestammelse i Uppdragsavtalet kon-
stateras ogiltig, ska detta inte innebara att Uppdrags-
avtalet i sin helhet ar ogiltigt. I den man ogiltigheten
paverkar en Parts rattigheter eller skyldigheter, ska
istallet skalig jamkning ske.

18 Tillamplig lag
18.1 Svensk lag, med undantag for dess lagvalsreg-
ler, ska tillampas pa Uppdraget.

19 Tvister

19.1 Tvister med anledning av Uppdraget ska avgo-
ras av svensk allman domstol.
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