
Tro- og loveerklæring (vedlægges tilbuddet i udfyldt og underskrevet 
stand.) 

  
 

Tro og love erklæring 
 
 

Restanceloven: 
 
 

Undertegnede virksomhed erklærer hermed, at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til 
det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 §2 stk. 2, på tilbudstidspunktet 

udgør: 
 
 
 

Kr._________________________________________ 
 
 
 

 
 

Skal alene udfyldes, hvis gælden overstiger 100.000 kr. 
 

(Sæt X) 
 
         Der er stillet sikkerhed for den del af gælden, der overstiger 100.000 kr. 
 
 Der vil senest på accepttidspunktet blive stillet sikkerhed for den del af gælden, der 

overstiger 100.000 kr. 
     Der er med inddrivelsesmyndigheden den __________ (dato) indgået aftale om en 

afdragsordning. Afdragsordningen er overholdt på tilbudstidspunktet. 
 
 

 
 
Arbejdsmiljø- og arbejdspladsforhold: 
 
Endvidere oplyses det, at undertegnede ved udarbejdelsen af tilbud har taget hensyn til de 
forpligtelser, der gælder i forhold til beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i 
øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres, jf. § 4 i bekendtgørelse nr. 937 om 
fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige varekøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter af 16. september 2004 
samt artikel 27 i udbudsdirektivet. 
 
 
Udbudsdirektivets art. 45 stk. 1 og 2: 
 



Tro- og loveerklæring (vedlægges tilbuddet i udfyldt og underskrevet 
stand.) 

 
Undertegnede virksomhed erklærer endvidere ikke at befinde sig i de forhold som fremgår 
af litra a)-k) og som i øvrigt fremgår af EU´s udbudsdirektivs art. 45 stk. 1 og 2: 

 
 

a. deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets fælles aktion 
98/773/RIA  

b. bestikkelse som defineret i henholdsvis artikel 3 i Rådets retsakt af 26. maj 1997 og artikel 3, 
stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/742/RIA   

c. svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser  

d. hvidvaskning af penge som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991 
om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning 
af penge.  

e. hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har 
indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en 
tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning  

f. hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på 
likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, 
der er fastsat i national lovgivning  

g. som ved en retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter er dømt for en strafbar handling, der 
rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed  

h. som i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de 
ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret  

i. som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale 
sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, 
eller i den ordregivende myndigheds land  

j. som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold 
til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende 
myndigheds land  

k. som svigagtigt har givet urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kan 
kræves i henhold til denne afdeling, eller som har undladt at give disse oplysninger.  

 
 
 

______________________  den  __________________ 
                                   Sted                                                          Dato 

  
 
 

____________________________________________ 
Underskrift 


