Standard vilkår for rådgivningsoppdrag
Anvendelse

Taushetsplikt

De standard avtalevilkår som fremkommer av
dette dokument gjelder for vårt oppdrag med
mindre noe annet er skriftlig avtalt.

Vi skal ikke opplyse om data eller informasjon
om Dem eller oppdraget til tredjeparter som ikke
er involvert i utførelsen av oppdraget. Denne
forpliktelsen gjelder ikke hvis (i) Vi har
lovmessig eller yrkesmessig plikt til å rapportere
slik informasjon, (ii) informasjon til andre
selskaper i Revisorgruppen er nødvendig av
hensyn til kvalitets- og risikostyring, herunder
for å sikre revisors uavhengighet og for å
håndtere interessekonflikter, eller (iii) hvis De
har fritatt oss fra taushetsplikten.

Utførelse av oppdrag
Vi skal utføre arbeidet etter beste evne i
samsvar med norske lover og regler om
yrkesmessig atferd.

Informasjon og kommunikasjon
Vi vil utføre oppdraget på grunnlag av at vi får
tilgang til alle data og opplysninger som er
nødvendig for oppdraget.
De vil omgående informere oss om alle faktiske
opplysninger og omstendigheter som kan være
viktige for utførelsen av oppdraget.
De går god for at data og opplysninger som
leveres av Dem eller på Deres vegne til oss er
riktige og fullstendige.
Med mindre noe annet er avtalt er elektronisk
kommunikasjon vår hovedform. Dette omfatter
også ukryptert e-post.

Opphavsrettigheter
Vi beholder alle rettigheter knyttet til materiale
utviklet eller benyttet av oss i forbindelse med
oppdraget. Dette gjelder bl.a. rådgivning,
betenkninger, arbeidsmetoder, avtaledokumenter, systemer, systemdesign og dataprogrammer, med unntak for situasjoner der
slike rettigheter tilhører andre.
Uten forhåndssamtykke fra oss kan ikke
dokumenter (uansett medium) brukes i annen
sammenheng enn den tilsiktede. Utkast må ikke
brukes som grunnlag for endelige avgjørelser
og/eller handlinger og/eller mangel på
handlinger. Det skal ikke gjøres endringer,
rettinger eller annen redigering i dokumentene
(uansett medium) uten vårt samtykke.
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Hvis vi handler på vegne av oss selv i
disiplinære, sivile eller strafferettslige saker,
skal selskapet ha rett til å bruke data og
informasjon mottatt fra Dem eller på Deres
vegne, samt annen data og informasjon som vi
er blitt oppmerksom på i forbindelse med
oppdraget, forutsatt at slik bruk etter vårt skjønn
kan være av betydning.
Uten skriftlig forhåndssamtykke fra oss kan De
ikke gi tredjeparter tilgang til våre vurderinger
eller til annet arbeide utført av oss, skriftlig eller
muntlig, med mindre (i) slik handling kan anses
som en integrert del av vårt oppdrag, (ii) slik
handling gjøres for å få en ekspertvurdering av
vårt arbeide, (iii) De har en lovpålagt eller
yrkesmessig plikt til å rapportere de aktuelle
opplysningene eller (iv) De handler på egne
vegne i sivil-, disiplinær- eller straffesak.

Honorar
Med mindre noe annet er avtalt, vil De betale
oss honorar og dekke våre utlegg i samsvar
med våre vanlige satser, beregningsmetoder og
arbeidsprosesser.

Betaling
Vi forbeholder seg retten til å be om at De
foretar full eller delvis betaling på forhånd
og/eller legger frem garanti – selv under
utførelsen av oppdraget – dersom Deres
finansielle stilling etter vår oppfatning tilsier
dette – og hvis ikke, skal vi ha rett til å utsette
oppfyllelsen av våre forpliktelser.
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Hvitvasking
Dersom vi ved utøvelsen av vårt yrke blir
oppmerksom på forhold som kan indikere at
midler har tilknytning til hvitvasking (utbytte av
en straffbar handling) eller terrorfinansiering,
skal vi foreta nærmere undersøkelser. Hvis
undersøkelsene gir grunnlag for mistanke om
hvitvasking eller terrorfinansiering, plikter vi å
sende opplysninger om forholdet til Økokrim. Vi
plikter videre å holde det hemmelig for kunden
og andre at det er foretatt undersøkelser
og/eller sendt opplysninger til Økokrim.

Personvern
Rådgivningsoppdrag vil ofte innebære
behandling av personopplysninger, herunder
f.eks. personalia, opplysninger knyttet til
arbeidsforhold, økonomiske opplysninger,
familieforhold, helseopplysninger, samt
opplysninger om mulige straffbare handlinger.
Vi vil ved rådgivningsoppdrag som hovedregel
være databehandler og behandle datta som
inneholder personopplysninger på vegne av
Dere. Vår rolle som databehandler er underlagt
vår standard databehandleravtale som er
tilgjengelig på forespørsel eller på vårt nettsted
(https://rg.no/databehandler). Databehandleravtalen setter rammene for vår behandling av
personopplysninger.
Det vises også til vil vår personvernerklæring
som er tilgjengelig på https://rg.no/personvern.

Klager
De kan ta opp eventuelle klager vedrørende
vårt arbeide eller honorar med den partner som
har ansvaret for oppdraget eller til
administrerende partner hos oss. Slike klager
må leveres uten unødig opphold og ikke i noe
tilfelle senere enn 30 dager fra det tidspunkt de
faktiske forhold som førte til klagen ble kjent for
Dem eller rimeligvis burde ha vært kjent.

Erstatningsansvar
Vi er ansvarlig for mangler ved vår utførelse av
oppdraget i tråd med norske erstatningsregler.
Vi samlede erstatningsansvar for krav av alle
slag som oppstår som følge av eller i forbindelse
med oppdraget (inkludert samlet erstatningsansvar for personer involvert på oppdraget) er
likevel oppad begrenset til tre ganger vårt
honorar for oppdraget.

Verken De eller vi kan kreve kompensasjon av
noe slag eller på noe grunnlag fra den annen
part på grunn av skade, hendelser, virus eller
lignende forårsaket av eller som følge av
elektronisk kommunikasjon.
Erstatningskrav må leveres oss innen tolv
måneder etter at De har oppdaget grunnlaget
for et slikt krav. I motsatt fall bortfaller retten til
erstatning.
Selv om vi skulle ha uttrykt hva vi mener vil bli
utfallet av en sak kan ikke dette oppfattes som
en garanti for at resultatet faktisk oppnås og vi
kan ikke holdes ansvarlig dersom resultatet ikke
skulle bli som antatt.

Lovvalg og tvisteløsning
Disse vilkårene og alle andre rettsforhold
mellom Dem og oss relatert til oppdraget skal
utelukkende reguleres av norsk lov.
Tvister skal behandles av den domstol som har
kompetanse der vi har vårt forretningskontor
med mindre vi blir enig om annen måte å løse
tvisten på.

Revisorgruppen og UHY
Revisorgruppen er en nasjonal norsk sammenslutning av uavhengige revisjonsselskaper
organisert gjennom Revisorgruppen AS hvor
medlemmene er aksjonærer. Hvert medlem er
en atskilt juridisk enhet og har ikke ansvar for
tjenester utført av andre medlemmer i
Revisorgruppen.
Revisorgruppen AS er medlem av Urbach
Hacker Young International Limited, et britisk
selskap, og inngår i den internasjonale
sammenslutningen av juridisk uavhengige
revisjons- og konsulentselskaper. UHY er
merkenavn for det internasjonale UHY
nettverket. Tjenester omfattet av disse vilkår
leveres av selskapet som er medlem i
Revisorgruppen AS, og ikke av UHY eller et
annet medlem av UHY. Verken UHY eller
medlemmer i UHY har ansvar for tjenester utført
av andre medlemmer.

Vi er ikke ansvarlig for følgetap eller indirekte
tap, eller tap som oppstilles av pønal karakter.
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