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(17. november 2014)

Om: Krav om skattebetaling ved offentligt udbud

Danmarks  Radio  har  i  en  TV-udsendelse  netop  dokumenteret,  at  udenlandske  firmaer,  der  leverer  velfærd  til  det  offentlige  i  
Danmark, slet ikke har betalt skat i Danmark. Det har fået en række lokale politikere til at diskutere, om man lokalt kan stille krav om  
skattebetaling i Danmark, når det offentlige sender opgaver i udbud i henhold til EU's udbudsdirektiv. Skattebetalingen skal gælde  
den del af virksomhedens overskud, der genereres af aktiviteten i Danmark.

Altså, vil det være lovligt at kræve landerapportering og landespecifik afregning af skatten for virksomheder, der leverer opgaver til  
det offentlige?

Svar afgivet på Kommissionens vegne af Pierre Moscovici
(27. januar 2015)

Spørgsmålet dækker tre særskilte områder. 

Hvad angår beskatning, skal selskaberne overholde de nationale regler. Sommetider betyder uoverensstemmelser mellem nationale  
og internationale skatteordninger, at virksomheder lovligt kan undgå at betale deres andel af skatterne. Kommissionen vil bestræbe  
sig på at afhjælpe denne situation og vil fortsætte sin indsats for at forhindre overførsel af overskud og udhuling af skattegrundlaget  
på det indre marked.

Hvad angår den landeopdelte rapportering, overvejer Kommissionen, hvordan man kan sikre større åbenhed i virksomhederne i EU  
ved at udvide rapporteringen til flere områder. Dette emne er aktuelt på dagsordenen for G8‐ og G20-møder, og OECD beskæftiger  
sig også med spørgsmålet.

Endelig vil det være i strid med artikel 2 i direktiv 2004/18/EF (1), hvis der i udbudsbetingelserne for ordregivende myndigheder jf. 
samme direktiv skal stilles krav om, at der skal betales skat i Danmark, når de offentlige myndigheder sender opgaver i udbud. Ifølge 
denne  artikel skal  de  ordregivende  myndigheder  bl.a.  overholde  principperne  om  ligebehandling  og  ikke-forskelsbehandling  af  
økonomiske aktører. Et sådant krav vil ikke kun være uforeneligt med de gældende skatteregler, men vil også navnlig være til hinder  
for, at økonomiske aktører, der er etableret i andre medlemsstater, kan deltage, hvilket er i strid med det grundlæggende princip om  
fri udveksling af tjenesteydelser.

⋅1∙ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, 
offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge‐ og anlægskontrakter (EUT L 134 af 30. april 2004).
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