
  
                        
 
 

Arbete för ComplyIt som egenanställd hos Frilans Finans 
 
 
Om oss  

Frilans Finans är ett egenanställningsföretag som möjliggör för människor att 
fakturera utan eget företag. Vår organisation startades 1999 och är idag 
marknadsledande med egenanställda inom nästan alla yrkesområden.  
 
Lön och anställning  
När du arbetar på ett uppdrag för ComplyIt AB blir du anställd av Frilans Finans som 
har arbetsgivaransvar och ansvarar för all löneadministration. Det är Frilans Finans 
som betalar in skatt och arbetsgivaravgifter för dig enligt gällande regler. Du får en 
god överblick över din ekonomi, det är enkelt och tryggt samtidigt får du fördelen att 
omfattas av förmånliga försäkringar under din anställning. Din inkomst från Frilans 
Finans är sjukpenning- och pensionsgrundande. Frilans Finans har kollektivavtal.  
 
Försäkringar 
Som anställd hos Frilans Finans omfattas du alltid av en olycksfall- liv- och 
ansvarsförsäkring, du kan läsa mer om detta på Frilans Finans hemsida:  
 
Semesterersättning och tjänstepension 
När din lön utbetalas får du samtidigt din semesterersättning utbetald vilket är 12 % 
av bruttolönen. Du har möjlighet att sätta av dessa 12% i semesterersättning genom 
att aktivera ”spara semesterersättning” under Inställningar –> Lön och ersättningar 
när du loggat in på ditt konto hos Frilans Finans. Semesterersättning betalas då ut 
slutet av juni varje år.  
 
Tjänstepension på 4,5% av din bruttolön avsätts automatiskt till SPP Pension & 
Försäkring. Värdet på din försäkring bygger upp din tjänstepension, och du får 
avkastning och tillväxt på kapitalet under tiden fram tills du börjar ta ut pensionen. 
 
Vad händer om jag blir sjuk? 
Om du skulle bli sjuk så anmäler du detta till Frilans Finans och Complyit från och 
med första sjukdagen. Vid sjukdom har du rätt till sjukpenning. Denna ersättning 
betalas ut antingen från Försäkringskassan eller från Frilans Finans.  
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Avtal  
Det ska upprättas två avtal: 
 
Uppdragsavtal 
Upprättas mellan Frilans Finans och Complyit eftersom det är Frilans Finans som 
fakturerar Complyit. Vi har tillsammans med Complyit utformat en standardiserad 
avtalsmall som anpassas efter varje uppdrag (bilagan). 
 
Anställningsavtal 
Upprättas mellan dig och Frilans Finans.  
 
Så här upprättar vi avtalen:   
 
När du och Complyit har kommit överens om ett uppdrag fyller Complyit i 
avtalsmallen och skickar den till Frilans Finans. Vi kontaktar dig och stämmer av att 
du känner dig bekväm med uppdraget och upprättar ett anställningsavtal mellan dig 
och Frilans Finans. När anställningsavtalet är påskrivet signerar Frilans Finans 
uppdragsavtalet med Complyit. 
 
Så fakturerar du 
När det är dags att fakturera loggar du in på ditt konto på Frilans Finans hemsida och 
skapar enkelt din faktura i vårt fakturaverktyg. När du har skapat fakturan skickar 
Frilans Finans fakturan till Complyit.  
 
Punkt för information/klargörande från Complyit? T.ex utformning på fakturor, utlägg 
och betalningsvillkor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Välkommen att kontakta ComplyIts kontaktperson Namn Förnamn på växelnummer 
0771–15 10 00, vard. 09.00 – 17.00 om du har några frågor. Du kan även mejla till: 
Förnamn.Efternamn@frilansfinans.se eller info@frilansfinans.se  
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