Egenanställningsavtal Pay2me
Mellan egenanställningsföretaget Pay2me AB, med org nr 559138-8276, nedan “Pay2me”, genom
det av Pay2me tillhandahållna webbverktyget för fakturering och den relaterade
löneadministrationen, nedan ”Tjänsten”, och egenanställd som nyttjar Tjänsten, nedan den
”Egenanställde”.
Anställningsförhållandet såsom egenanställd
Såsom egenanställd ansvarar du själv för att sälja in dina uppdrag till dina uppdragsgivare och med
dem även överenskomma om hur du ska arbeta och ersättningen för ditt arbete, samt när din
anställning skall påbörjas och avslutas.
Varje enskilt uppdrag du sålt in och väljer att utföra genom Tjänsten blir en allmän visstidsanställning
(se LAS 5§ p1), även om det bara skulle röra sig om några timmar under en dag.
Du är således inte garanterad några uppdrag eller någon arbetstid av Pay2me utan du
överenskommer själv om arbetsuppgifter, arbetstid, arbetsort och arbetsplanering direkt med dina
uppdragsgivare.
Avtalets giltighet
Detta anställningsavtal gäller därför från och med att du påbörjar ett uppdrag som du själv
överenskommit med en uppdragsgivare och löper till dess att uppdraget avslutats. Uppdraget följer
den uppdragsbekräftelse du genererat i Tjänsten. Du kan själv avsluta ditt uppdrag och således
avbryta anställningsförhållandet när du vill. Pay2me förbehåller sig rätten att säga upp
anställningsavtalet om du bryter mot avtalet, bolagets allmänna villkor eller på annan skälig grund.
Egenanställningen och dess villkor bekräftas genom din uppdragsgivares betalning av utställd faktura.
Skatter och avgifter
Pay2me har F-skatt och fakturerar dina uppdragsgivare mot överenskommen provision, sk
administrativ avgift. Så snart en uppdragsgivare du har kontrakterat genom Pay2me betalt för ditt
utförda arbete, redovisar och utbetalar Pay2me din lön utan dröjsmål, efter att vi hanterat
arbetsgivaravgifter, skatteavdrag samt Pay2me’s administrativa avgift.
Tillstånd och efterlevnad av lagar och regler
Såsom egenanställd ansvarar du själv för eventuella tillstånd som krävs, samt att du följer de regler
och lagar som gäller, för din yrkesutövning. Är du osäker skall du tillsammans med din
uppdragsgivare säkerställa att regelverk följs för den verksamhet som bedrivs och för det yrke du
utövar.
Du är vidare ansvarig gentemot din uppdragsgivare för det uppdrag du utför, så att du utför det på
ett fackmannamässigt sätt och att du följer din uppdragsgivares instruktioner. Eventuella

reklamationer och anmärkningar skall hanteras av dig som egenanställd, och det är du som ansvarar
för att avhjälpa eventuella fel och brister i din leverans.
Arbetstid, arbetsort och planering
Eftersom du är egenanställd överenskommer du själv med din uppdragsgivare om arbetstid,
arbetsort och arbetsplanering.
Semesterersättning
Semesterersättning skall ingå i den ersättning du överenskommer med din uppdragsgivare och är
således en del av den löneutbetalning du erhåller vid utbetalning från Pay2me.
Försäkringsskydd
När du fakturerar via Pay2me ingår en trygghetsförsäkring för arbetsskador omfattande
arbetsolycksfall, det vill säga ett olycksfall som inträffar under arbetstid, färdolycksfall som inträffar
till eller ifrån arbetet, arbetssjukdom som kan uppkomma eller försämras till följd av arbetet, via
Fora. Då du som egenanställd inte omfattas av en ansvarsförsäkring, bör du själv tillsammans med
din uppdragsgivare säkerställa att du täcks av din uppdragsgivares ansvarsförsäkring.
Personuppgifter
Såsom arbetsgivare behandlar Pay2me dina personuppgifter, kontouppgifter samt alla de arbets- och
uppdragsrelaterade uppgifter du lämnar i Tjänsten och som genereras i den administrativa
hanteringen av din lön. Fullständig information om vår hantering av personuppgifter hittar du på
Privacy Policy.
Allmänna villkor
När du jobbar som egenanställd genom Pay2me vilar det på ditt ansvar att du genom systemet
skapar uppdragsbekräftelse för att dokumentera dina överenskommelser med uppdragsgivare innan
du påbörjar ett uppdrag såsom egenanställd, samt att du säkerställer att både du och din
uppdragsgivare är införstådda med de allmänna villkor som gäller mellan samtliga parter, den
egenanställde, egenanställningsföretaget och uppdragsgivaren.
De allmänna villkoren finns som bilaga både till din uppdragsbekräftelse och den slutliga fakturan
som genereras i Tjänsten.
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