
Fra: Morten Jung <mju@danskerhverv.dk>
Dato: 27. februar 2018 kl. 13.50.28 CET
Emne: Vedrørende pkt. 19 på dagsorden til mødet i Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2018
Til: Borgmesteren <Borgmesteren@frederiksberg.dk>
Cc: Bjørn Thomsen <bjth01@frederiksberg.dk>,Christian Lund Hansen <clh@danskerhverv.dk>

Kære Borgmester
 
Jeg har bemærket, at Frederiksberg Kommune for tiden drøfter mulighederne for at begrænse 
kommunens indkøb hos virksomheder, der er befinder sig i skattely. I den forbindelse kan jeg se, at 
du er blevet opfordret til at underskrive Oxfarm IBIS’ Charter for Skattelyfri Kommune, jf. forslag 
på mandagens KB-møde
 
Det siger sig selv, at danske virksomheder selvfølgelig skal overholde den gældende 
skattelovgivning. Det lader dog til, at det for nogen ikke er tilstrækkeligt. De mener, at der skal stilles 
yderligere krav til virksomhedernes gode samvittighed og samfundsansvar. På overfladen kan det jo 
virke meget sympatisk.
 
Der er bare det problem, at det i en lang række tilfælde vil være direkte ulovligt at stille sådanne krav 
i forbindelse med kommunens indkøb. Det gælder navnlig, når kommunerne køber ind efter reglerne 
i udbudsloven.
 
Og det er ikke bare min opfattelse. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i Vejledningen om 
skattemæssige forhold i offentlige udbud fra juni 2017 konkluderet, at der er en meget begrænset 
adgang til at varetage skattemæssige hensyn, når det offentlige køber ind hos private.
 
Det fremgår bl.a. af vejledningen, at virksomheder, der overholder skattelovgivningen, og som ikke 
har gæld til det offentlige, ikke kan udelukkes fra offentlige udbud på grund af skattemæssige forhold. 
Den offentlige ordregiver kan som udgangspunkt heller ikke betinge sit indkøb hos en privat 
virksomhed af, at virksomheden har en særlig skattepolitik eller et særligt skattemærke. Det gælder 
både, når det skal vurderes, om virksomheden er egnet til at løse opgaven, og når kontrakten skal 
tildeles. 
 
Du/I kan læse hele Konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledning her:
 
https://www.kfst.dk/media/46458/skattemaessige_forhold_udbud.pdf
 
Jeg har stor forståelse for, at Frederiksberg Kommune ønsker at købe forsvarligt ind for borgernes 
skattekroner. Jeg mener dog samtidig, at også kommunen selv skal handle forsvarligt ved at overholde 
reglerne i udbudsloven.
 
Vi tales ved 
 
 
Med venlig hilsen

Morten Jung
Markedschef

M. +45 4187 0828
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Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhvervsliv.
Vi repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder og brancheforeninger. Vores mission er at fremme konkurrencekraft hos vores medlemmer i en globaliseret 
økonomi. 
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