Vedlegg 5A til søknad om godkjenning som AutoPASS-utsteder

Egenerklæringsskjema for omdømme
Dette egenerklæringsskjemaet for omdømme fylles ut av selskap/organisasjon som søker om å bli
godkjent som AutoPASS-utsteder etter utstederforskriften § 21. Egenerklæringsskjemaet skal legges
ved søknaden som vedlegg 5A.

Del 1: Opplysninger om søker
Selskap/organisasjon
Organisasjonsnr:
Selskap-/organisasjonsnavn:

Fyll inn her
Fyll inn her

Del 2: Avslagsgrunner
A. Avslagsgrunner for straffbare forhold
Identifikasjon mellom søkeren og fysiske personer
Ved vurdering av avslag av søker grunnet straffbare forhold, sidestilles feil eller overtredelser
begått av en person i leverandørens administrasjons- ledelses- eller kontrollorgan, eller som har
kompetanse til å representere, kontrollere eller treffe beslutninger i slike organer, med feil eller
overtredelser begått av søkeren selv.
Relevante avslagsgrunner:
1. deltakelse i en kriminell organisasjon
2. korrupsjon
3. bedrageri
4. terrorhandlinger eller straffbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet
5. hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme
6. barnearbeid og andre former for menneskehandel
Definisjoner:
• Til pkt 1: Som definert i artikkel 2 i Rådets rammeavgjørelse 2008/841/RIA av 24. oktober 2008 om bekjempelse av
organisert kriminalitet (EUT L 300 av 11.11.2008 s. 42).
• Til pkt 2: Som definert i artikkel 3 i konvensjonen om bekjempelse av korrupsjon, som involverer tjenestemenn i
De Europeiske Fellesskapene eller i Den Europeiske Unions medlemsstater (EUT C 195 av 25.6.1997 s. 1), og i
artikkel 2, stk. 1, i Rådets rammeavgjørelse 2003/568/RIA av 22. juli 2003 om bekjempelse av korrupsjon i den
private sektor (EUT L 192 av 31.7.2003 s. 54).
• Til pkt 3: Som omhandlet i artikkel 1 i konvensjonen om beskyttelse av De Europeiske Fellesskapenes finansielle
interesser (EFT C 316 av 27.11.1995 s. 48).
• Til pkt 4: Som definert i artikkel 1 og 3 i Rådets rammeavgjørelse 2002/475/RIA av 13. juni 2002 om bekjempelse
av terrorisme (EFT L 164 av 22.6.2002 s. 3).
• Til pkt 5: Som definert i artikkel 1 i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF av 26. oktober 2005 om
forebyggende tiltak mot bruk av det finansielle system til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (EUT
L 309 av 25.11.2005 s. 15).
• Til pkt 6: Som definert i artikkel 2 i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU av 5. april 2011 om
forebygging og bekjempelse av menneskehandel og beskyttelse av dets ofre, og om erstatning av Rådets
rammeavgjørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 av 15.4.2011 s. 1).
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Avslagsgrunner
Er søker rettskraftig dømt eller har søker
vedtatt et forelegg for de ovennevnte
straffbare forhold for ikke mer enn fem år
siden?

Fylles ut av søker:
☐Ja ☐Nei

Hvis ja, angis:
a) datoen for domsavsigelsen eller vedtakelsen
av forelegget; spesifiser hvilke av punktene 1–6
som er relevante, og grunnen eller grunnene for
domfellelsen,
b) hvem som har blitt dømt / hvem forelegget
gjaldt;
c) Hvis den relevante dokumentasjon er
tilgjengelig i elektronisk form, angis følgende:
(nettsted, utstedende myndighet eller organ,
dokumentasjonens nøyaktige referanse)

a) Dato(er): Fyll inn her,
punkt(er): Fyll inn her,
grunn(er): Fyll inn her

b) Fyll inn her
c) nettsted, utstedende myndighet eller organ,
dokumentasjonens nøyaktige referanse:
Fyll inn her

I tilfelle av domfellelse/vedtakelse av forelegg
☐Ja
som nevnt ovenfor, har søker gjennomført tiltak
for «self-cleaning»)?
Hvis ja, beskriv gjennomførte tiltak:

☐Nei

Fyll inn her

B. Avslagsgrunner som gjelder betaling av skatter, avgifter og trygdeavgifter
Avslagsgrunner
Fylles ut av søker:
Har søker oppfylt alle sine forpliktelser til å
☐Ja ☐Nei
betale skatter, avgifter og trygdeavgifter både i
det land han er etablert i, og i de land han har
aktivitet, hvis dette er et annet land enn det
han er etablert i?
Hvis ikke, angis:
a) det berørte land eller medlemsstat
b) beløpets størrelse
c) hvordan den manglende oppfyllelsen av
forpliktelsene har blitt konstatert, f.eks. ved en
dom eller et forvaltningsvedtak, eller på annen
måte
d) om søker har oppfylt sine forpliktelser ved å
betale eller inngå en bindende betalingsavtale
for å betale skyldige skatter, avgifter eller
trygdeavgifter, inkludert eventuelle renter og
bøter

Skatter og avgifter

Trygdeavgifter

a) Fyll inn her
b) Fyll inn her
c) Fyll inn her

a) Fyll inn her
b) Fyll inn her
c) Fyll inn her

d) ☐Ja ☐Nei
Hvis ja, angi
ytterligere
opplysninger: Fyll inn
her

d) ☐Ja ☐Nei
Hvis ja, angi
ytterligere
opplysninger: Fyll inn
her
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C. Avslagsgrunner som gjelder insolvens, interessekonflikter eller alvorlige feil i
yrkesutøvelsen
Avslagsgrunner
Er søkeren kjent med å ha begått brudd på
bestemmelser om miljø, arbeidsforhold og
sosiale forhold?

Fylles ut av søker
☐Ja ☐Nei

Hvis ja, har søkeren gjennomført tiltak for «selfcleaning»?

☐Ja

Er søkeren i en av følgende situasjoner:
a) konkurs,
b) er gjenstand for insolvensbehandling eller
under avvikling,
c) har fått tvungen gjeldsordning,
d) i en lignende situasjon i henhold til en
tilsvarende prosedyre som er fastsatt i nasjonal
rett, eller
e) har sine aktiva forvaltet av en
konkursforvalter eller av retten eller
f) at dennes forretningsførsel har blitt stanset?
Er søkeren kjent med å ha begått alvorlige feil
som kan være egnet til å medføre tvil om
søkerens yrkesmessige integritet?
Hvis ja, har søkeren gjennomført tiltak for «selfcleaning»?
Er søker oppmerksom på en interessekonflikt
som følge av sin søknad om godkjenning som
utsteder?

Har søker begått vesentlig kontraktsbrudd i
forbindelse med oppfyllelsen av en tidligere
offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en
offentlig oppdragsgiver eller en tidligere
konsesjonskontrakt, der bruddet har ført til
heving av kontrakten, erstatning eller andre
lignende sanksjoner?
Hvis ja, har søker gjennomført tiltak for selfcleaning?

Hvis ja:
Angi ytterligere opplysninger: Fyll inn her
☐Nei

Hvis ja, beskriv gjennomførte tiltak: Fyll inn her
☐Ja ☐Nei
Hvis ja:
Angi ytterligere opplysninger: Fyll inn her
Hvis den relevante dokumentasjonen er
tilgjengelig i elektronisk form, angis følgende:
(nettsted, utstedende myndighet eller organ,
dokumentasjonens nøyaktige referanse):
Fyll inn her
☐Ja

☐Nei

Hvis ja, angi ytterligere opplysninger: Fyll inn
her
☐Ja ☐Nei
Hvis ja, beskriv gjennomførte tiltak: Fyll inn her
☐Ja ☐Nei

Hvis ja, angi ytterligere opplysninger: Fyll inn
her
☐Ja ☐Nei

Hvis ja, angi ytterligere opplysninger: Fyll inn
her

☐Ja

☐Nei

Hvis ja, beskriv gjennomførte tiltak: Fyll inn her
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Del 3: Avsluttende erklæringer
Undertegnede erklærer at opplysningene angitt ovenfor er nøyaktige og korrekte, og at de har blitt
avgitt i fullt kjennskap til konsekvensene av å oppgi uriktige opplysninger.

Fyll inn dato, Fyll inn sted

Underskrift(er):

