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Avtal 
 
Kinta Ekonomi och Uppdragstagaren överenskommer om följande: 
Uppdragstagaren åtar sig uppdrag som egenanställd med eller utan att vara godkänd för F-skatt. 
Uppdragstagaren anskaffar dessa uppdrag själv och ansvarar för att avtal träffas med de företag 
som är kunder för de uppdrag som Uppdragstagaren innehar och kommer att inneha. 
Uppdragstagaren anvarar för att alla tillstånd och lagar uppfylls. Uppdragstagaren ansvarar för 
finansiering av uppdraget samt avsättning för semesterersättning, försäkringar och pensioner. 
 
Uppdragstagaren köper administrativ behandling av uppdraget, av Kinta Ekonomi, såsom 
fakturering, moms- och skattebehandling samt löneutbetalning. All bokföring och redovisning sker 
därmed av Kinta Ekonomi. Försäkringar ingår inte. 
 
Uppdragstagaren anställs med Tidsbegränsad anställning för enskilt uppdrag och får ersättning 
för den period som fakturan avser - inga andra förpliktelser medföljer därmed. Anställningen 
avslutas efter uppdraget och följande fakturering. 
 
Inköp av material, reseersättning och traktamente, som berör uppdraget, kan faktureras och 
utbetalas skattefritt. Kinta Ekonomi avgör och eventuellt godkänner dessa avdrag. För skattefri 
ersättning så måste först alla uppgifter, inklusive kvitton, anges i en reseräkning för respektive 
uppdrag och skickas till Kinta Ekonomi. Vi godkänner endast utlägg som är kopplade till 
uppdraget. Andra utlägg godkänns inte och måste tas upp i självdeklarationen istället. 
 
Förnuvarande tar Kinta Ekonomi 5% i arvode på fakturabeloppet plus eventuella 
utlägg/ersättningar eller som minst 100 sek. Eventuella ändringar skickas i god tid ut före en 
eventuell nödvändig förändring. 
Resterande belopp, efter lagstadgade sociala avgifter samt skatt som inbetalas av Kinta Ekonomi 
till Skatteverket, utbetalas som lön inklusive semesterersättning till Uppdragstagaren. 
Semesterersättning ingår därmed i fakturabeloppet. 
 
Utbetalning som lön och eventuell ersättning görs senast den 10:e och 25:e varje månad efter att 
betalning erhållits från uppdragsgivaren. 
 
Kinta Ekonomi ansvarar ej för obetalda fakturor och fakturan makuleras om den inte är betald 
efter 2 påminnelser. Uppdragstagaren kontaktar själv uppdragsgivaren vid eventuell tvist. 
Uppdragsgivaren bekostar själv ett betalningsföreläggande. 
 
Avtalet gäller mellan uppdragets början och slut.  
Detta avtal kan sägas upp av bägge parter utan att andra förpliktelser iakttages. 
 
Kinta Ekonomi behandlar personuppgifter enligt GDPR. I och med detta avtal samtycker 
Uppdragstagaren att Kinta Ekonomi innehar de uppgifter, om Uppdragstagaren och utfört 
uppdrag, som är nödvändiga för administration av uppdraget. Kinta Ekonomi vidarebefordrar inga 
uppgifter mer än till nödvändiga statliga myndigheter. Personuppgifter raderas om 
Uppdragstagaren önskar så. 
 
Uppdragstagaren har ingen rätt att använda Kinta Ekonomis företagsuppgifter för inköp eller 
tecknande av avtal. Endast behöriga firmatecknare hos Kinta Ekonomi har dessa rättigheter. 
 
Jonas Eliason, Kinta Ekonomi 


