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Ingen skattekroner i skattely: 

Det offentlige skal gå forrest i kampen mod skattesnyd 
 

Det offentlige og statens selskaber har en særlig forpligtelse til at gå forrest med høje standarder, også 

når der købes og sælges. Statens køb og salg sker for de danske skatteborgeres penge og der er så store 

summer på spil, at de skal anvendes strategisk til at fremme ansvarlig skattepraksis. Det er at skyde sig 

selv i foden at bruge skattekroner til at handle med virksomheder, der unddrager sig skat og flytter 

pengene i skattely til skade for Danmark og udviklingslandene.   

 

 

Særligt ansvar knyttet til skattekroner 

Lækagen af oplysninger fra Luxembourg, der afslører, hvordan en række kapitalfonde og store selskaber 

har benyttet Luxembourg som skattely og derved systematisk undgået skat, har endnu en gang sat stor 

international fokus på skattely og skattesnyd. Det er efterhånden et velkendt faktum, at både Danmark og 

udviklingslandene hvert år bliver snydt for milliarder af kroner i skatteindtægter fra multinationale 

selskaber. Det vurderes, at Danmark årligt mister 3-5 milliarder kroner,1 mens udviklingslandene mister 

omkring 900 milliarder kroner om året2 som følge af ulovlig skatteunddragelse. Til disse gigantiske summer 

skal desuden lægges de mange skatteindtægter landene mister som følge af lovlig, men 

samfundsuansvarlig, aggressiv skatteplanlægning. Skatteindtægter, der kunne være brugt til at finansiere 

uddannelse, sundhed og infrastruktur over hele verden og er afgørende for at reducerer den stigende 

økonomiske ulighed.  

 

At den danske befolkning er opmærksom på skattesnyderiets velfærdsnedbrydende konsekvenser ses på 

reaktionerne af de seneste afsløringer fra Luxembourg, samt en ny undersøgelse, der viser, at fire ud af fem 

danskere er helt eller delvist enige i, at det er uansvarligt, når multinationale selskaber med afdelinger i et 

udviklingsland prøver at slippe for at betale skat i det pågældende land – også selvom de metoder 

selskaberne benytter sig af er fuldt lovlige.3 Samtidig er de næsten 200.000 underskrifter mod salget af en 

del af statens aktier i energiselskabet DONG4 et klart udtryk for, at mange danskere ikke anser det for 

acceptabelt, at statslige selskaber sælges til selskaber eller fonde, der forbindes med skattesnyd og 

skattely. 

 

Den stigende erkendelse af, at skattefusk nedbryder samfund verden over har ført til, at problemet er 

rykket højt op på den politiske dagsorden, eksempelvis har G20 bedt OECD, de rige landes klub, om at 

søsætte en proces, der skal dæmme op for skatteunddragelse og aggressive skatteplanlægning gennem 

øget internationalt samarbejde.5 Herhjemme reflekteres problemet både i regeringsgrundlaget for den 

danske regering, hvor der står, at ”Danmark skal føre an i kampen for at lukke skattehuller, adressere 

illegale kapitaloverførsler og fremme en retfærdig beskatning af naturressourcer i verdens fattigste 

lande…”6 og i regeringens helt nye udspil ”Styrket indsats mod skattely.”7  
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Danmarks forpligtelser:  

Menneskerettigheder og politikkohærens for 

udvikling 

 

”States should take additional steps to protect 

against human rights abuses by business 

enterprises that are owned or controlled by the 

State” – United Nation Guiding Principles on 

Business and Human Rights 

 

”The Union shall take account of the objectives of 

development cooperation in the policies that it 

implements which are likely to affect developing 

countries” – Lissabontraktaten, artikel 208 

 

Den danske regering lancerede i juni 2014 en 

handlingsplan for at sikre politikkohærens for 

udvikling, ”A shared agenda. Denmark’s action 

plan for policy coherence for development”, der 

har sammenhængen mellem skattepolitik og 

udvikling som et af sine fokusområder. 

Når regeringen har lovet, at Danmark skal føre an i 

kampen for at lukke skattehuller og styrke indsatsen mod 

skattely, vil det være helt naturligt at starte med at sikre, 

at offentlige penge ikke går til selskaber, der har en 

uigennemsigtig og uansvarlig skattepraksis.  

 

Der er store summer på spil, når den offentlige sektor 

køber ind og udbyder services, og når der sælges aktier i 

statslige aktieselskaber. Bare det offentliges indkøb af 

varer og tjenesteydelser løber i sig selv op i omkring 290 

mia. kr. årligt.8 Offentlige midler er danskernes 

skattekroner og til dem er der knyttet et særligt ansvar da 

staten er underlagt en række forpligtelser, eksempelvis 

menneskerettighedsforpligtelser9 og forpligtelsen i EU’s 

Lissabontraktat om at sikre sammenhæng mellem 

politikker til gavn for verdens fattigste10. Det offentlige 

har derfor et særligt ansvar til at gå forrest og kræve 

højeste standarder af de selskaber og fonde, det handler 

med og sælger til – og derved sikre, at danske 

skattekroner ikke understøtter skattely og selskaber med 

skattelyskonstruktioner, der skaber ulighed og 

underminerer bekæmpelsen af global fattigdom.  

 

 

Rammerne for offentligt indkøb samt salg af statslige selskaber og aktier 

To områder er særligt interessante at se nærmere på, når det gælder offentlige midler og ansvarlig skat: 1)  

Offentligt indkøb, og 2) Salg af statslige selskaber eller aktier heri.  

 

1) Offentligt indkøb: 

I Danmark er den offentlige sektors indkøb af varer og tjenester delt ud i to enheder:  

 Statens Indkøbscentral (SI) varetages af Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet og er 

ansvarlig for Statens Indkøbsprogram. SI’s primære opgave at effektivisere de dele af det fællesstatslige 

indkøb, som vedrører indkøb af varer og tjenesteydelser, der bruges af alle institutioner på tværs af 

ministerområder fx kuglepenne, computere, vagtservice, rengøring.11  

 Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI) er en ”central indkøbsorganisation, der gennemfører 

EU-udbud på vegne af den offentlige og halvoffentlige sektor og etablerer såkaldte rammeaftaler på en 

række vare- og tjenesteydelsesområder.”12 Brugerne af SKI er hovedsagligt landets kommuner.  

 

Rammerne for offentligt indkøb: EU’s udbudsdirektiv og ligebehandlingsprincip 

Alle offentlige myndigheder i Danmark er omfattet af EU’s udbudsdirektiv, der fastsætter, hvilke 

procedureregler, som skal følges ved indkøb af varer, tjenesteydelser, samt bygge- og anlægsopgaver fx 

regler for udvælgelse af leverandører, tilbudsvurdering og kontrakttildeling.13  
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Nyt krav om certificeret træ 

Et godt eksempel på, hvordan 

offentligt indkøb kan bruges 

strategisk til at fremme grøn 

bæredygtighed og virksomheders 

samfundsansvar er regeringens 

cirkulære om sikring af bæredygtigt 

træ, der trådte i kraft den 1. juli 2014 

og forpligtede alle statslige 

indkøbere til at købe træ og 

træbaserede varer fra certificeret 

bæredygtige kilder. 

Ifølge den danske tilbudslov skal offentlige myndigheder udbyde dets indkøb af varer og tjenesteydelser 

når de køber ind for mere end 500.000 kr.14 

 

Herudover skal de grundlæggende principper i EU-traktaten om ligebehandling, gennemsigtighed mv. 

respekteres. Ligebehandlingsprincippet betyder, at der hverken ”(a) i planlægningsfasen og ved 

udarbejdelsen af udbudsmaterialet, (b) op til og ved tildeling af ordren eller (c) efter kontrakten er indgået 

må ske en forvridning af konkurrencen mellem de aktuelle eller potentielle købere.”15 I det nuværende EU-

udbudsdirektiv må det offentlige kun stille krav til produktionen af den konkrete varer, der efterspørges, og 

ikke til leverandørens generelle produktionsforhold.16 Det betyder, at det offentlige ikke må kræve 

produkter med et bestemt mærke, men derimod må stille tilsvarende krav som et mærke og forlange, at 

leverandøren skal dokumentere, at de lever op til kravene. I praksis er det det offentlige selv, der skal 

vurdere dokumentationen, og det betyder, at krav tilsvarende et mærke i dag kun bliver stillet i begrænset 

omfang, da det kan være meget kompliceret at skulle vurdere en sådan dokumentation.17 

 

I februar 2014 blev et nyt udbudsdirektiv vedtaget i EU, der nu skal implementeres i medlemslandene og 

træder endeligt i kraft senest april 2016. Med de nye regler er det, modsat nu, tilladt for ordregiveren at 

kræve et bestemt mærke for, varer eller tjenesteydelser med specifikke miljømæssige, sociale eller andre 

egenskaber.18 Det betyder, at et certifikat eller mærke, fx Øko-mærket eller Fair Trade mærket, fremover 

kan bruges som bevis for overholdelse af kriterierne i udbudsprocessens tekniske specifikationer, 

tildelingskriterier eller udførelse af en kontrakt, og at selve mærket kan nævnes specifikt i de tekniske 

specifikationer i udbudsmaterialet.  

 

Derudover behandler det nye EU-udbudsdirektiv specifikt ulovlig skatteunddragelse i den forstand, at der 

stilles krav om, at en virksomhed udelukkes fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis den ordregivende 

myndighed er bekendt med, at virksomheden enten har fået en dom for skatteunddragelse – det være sig i 

det land virksomheden er etableret eller i det land, hvor det offentlige indkøb udbydes – eller hvis 

myndighederne på anden vis kan bevise, at virksomheden har unddraget sig skat. Dette er dog kun 

gældende indtil virksomheden har betalt eller indgået en bindende ordning om at betale skyldige skatter og 

afgifter, herunder eventuelle bøder.19  

 

Rammerne for offentligt indkøb: Danmarks strategi for intelligent offentligt indkøb  

Foruden den specifikke lovgivning på udbudsområdet kan 

regeringens strategi for intelligent offentligt indkøb også betragtes 

som en af rammerne for, hvordan det offentlige bør købe ind. I 

strategien, der blev lanceret i 2013, lægges der vægt på, at der er 

et stort potentiale i at anvende den offentlige efterspørgsel sådan, 

at den fremmer innovation og bæredygtighed i både det offentlige 

og den private sektor. Derfor er en af de tre overordnede 

målsætninger for strategien: ”Bæredygtighed; gennem miljø- og 

energikrav og udviklingen af grønne løsninger, samt ved at tage 

samfundsansvar (CSR) og sociale hensyn, herunder i form af sociale 

klausuler og arbejdsklausuler.”20  
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Foruden den offentliges sektors indkøb er der et andet område, hvor der er store summer offentlige 

finanser på spil og det er muligt at fremme innovation og bæredygtighed, nemlig i forbindelse med salg af 

statslige selskaber og aktier. 

 

2) Salg af statslige selskaber og aktier heri: 

Ved udgangen af 2013 ejede den danske stat aktier i 19 aktieselskaber, fire selvstændige offentlige 

virksomheder og tre interessentselskaber.21 I 1990’erne blev mange statsvirksomheder omdannet til 

statslige aktieselskaber, og siden da har det været en klar tendens, at staten i stigende grad frasælger sine 

aktier i selskaberne. En opgørelse fra Finansministeriet viser, at staten siden 1990 har tjent 49,6 milliarder 

kr. på grund af salg af hele eller dele af statsselskaber såsom Københavns Lufthavne, rederiet Scandlines og 

Tele Danmark, som senere er blevet til TDC.22 Senest har frasalget af 19 % af statens aktier i DONG ført til 

stor debat, men også i andre sager har der været debatteret om staten skal sikre, at strategiske 

stats(aktie)selskaber ikke kommer under kontrol af koncerner, der er til skade for dansk økonomi og 

sikkerhed.23  

Rammerne for salg af statslige selskaber og aktier: Selskaberne er ejet af danske skatteborgere 

En af de væsentligste forskelle på private selskaber og 

statslige aktieselskaber er, at sidstnævnte i sidste instans er 

ejet af skatteborgerne. Men da hver enkelt borger har 

svært ved at udøve indflydelse på et statsligt aktieselskab, 

sker dette gennem det almindelige valgsystem i stedet. 

Derfor bliver ejerrollen hovedsagligt udfyldt af den 

ansvarlige minister, men også Folketingets parlamentariske 

kontrol. Det betyder, at ministeren må sikre sig, at der er 

parlamentarisk dækning for udøvelsen af ejerskabet, 

inklusiv synet på selskabernes overordnede 

forretningsmæssige strategi, hvor regering og Folketinget 

må forventes at forfølge en række politiske målsætninger.24  

Derfor er ministeren forpligtet til at forelægge visse 

beslutninger vedrørende selskabet for Folketinget, 

eksempelvis beslutninger, som medfører udgifter eller 

indtægter på statsbudgettet såsom køb eller salg af aktier i 

selskabet25, som senest var aktuelt i forbindelse med frasalget af en andel af statens DONG-aktier.  

Desuden har offentligheden en berettiget interesse i at kunne følge med i de statslige aktieselskabers 

udvikling, både fordi flere af de statslige aktieselskaber har væsentlig samfundsmæssig betydning, fx 

energiforsyning og infrastruktur, og fordi ministeren i sidste ende varetager ejerskabet på borgernes 

vegne.26 Det gør det ekstra relevant for borgerne at have et indblik i og indflydelse på om der er 

virksomheder eller fonde med uansvarlig skattepraksis blandt aktionærerne i de statslige aktieselskaber.  
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Rammerne for salg af statslige selskaber og aktier: Selskabsretten og ligebehandlingsprincippet 

I et statsligt aktieselskab gælder de samme selskabsretlige regler som i ethvert andet aktieselskab, hvilket 

betyder, at aktionærernes ret til at træffe beslutning i selskabet udøves på generalforsamlingen.27 

Omfanget af statens muligheder for at øve indflydelse på et selskabs anliggender ved 

generalforsamlingsbeslutning afhænger af statens ejerandel. Eksempelvis har staten, hvis denne er 

eneaktionær, vidtgående muligheder for at øve indflydelse på selskabet, inklusiv at forfølge ikke-

forretningsmæssige mål (dog under hensyn til kreditorernes interesser), mens statens, hvis denne er 

majoritetsaktionær (ejer over 50 % af aktierne) alene kan forfølge forretningsmæssige målsætninger via 

ejerskabet. 28  

 

Foruden selskabsretten gælder det EU-traktatens ligebehandlingsprincip når staten udbyder aktier til salg, 

ligesom det er tilfældet ved offentligt indkøb, hvilket Finansminister Bjarne Corydon også gav udtryk for i 

forbindelse med salget af DONG-aktier: ”Uanset hvad man måtte mene om den valgte selskabsstruktur, så 

ville det have været i modstrid med det EU-retslige ligebehandlingsprincip, hvis vi havde afvist tilbuddet fra 

Goldman Sachs med henvisning til det.”29 Praksis fra EU-Domstolen viser, at ligebehandlingsprincippet i sin 

grundform kræver, at ensartede forhold ikke behandles forskelligt, og at forskellige forhold ikke behandles 

ensartet. Der er dog grænser for, hvor formalistisk ligebehandlingsprincippet skal anvendes, hvilket EU-

Domstolen slog fast i en dom i 2013 og understregede, at ligebehandlingsprincippet anvendes som et 

middel til at opnå den fri bevægelighed, og ligebehandlingsprincippet skal derfor forstås i denne kontekst: 

”Anvendelse af ligebehandlingsprincippet i udbudsprocedurer udgør således ikke et mål i sig selv, men skal 

bedømmes i lyset af de formål, det forfølger.” 30 Dette kunne åbne for spørgsmål om hvorvidt 

ligebehandlingsprincippet overtrumfer alle andre forhold i forbindelse med et udbud, såsom bredere 

samfundsinteresser i forbindelse med salg af statslige aktier. 

 

Ansvarlig skattepraksis i offentligt indkøb samt ved salg af statslige selskaber og aktier 

Som det fremgår ovenfor findes der mange skarpe rammer for offentligt indkøb og statslige aktieselskaber, 

men det betyder samtidig ikke, at der ikke kan stilles krav til, hvordan de offentlige midler bruges. Det er 

muligt for det offentlige at stille krav om ansvarlig skattepraksis hos de selskaber og fonde, der handles 

med. Dog varierer det en smule, hvordan det kan gøres i praksis alt efter om det er i forbindelse med 

offentligt indkøb eller ved salg af statslige selskaber og aktier heri. 

Ansvarlig skattepraksis i det offentliges indkøb:  

Ligesom der kan stilles krav om tekniske specifikationer, der beskriver det ønskede produkt gennem 

standarder, fremstillingsproces, eller varemærker, når det kommer til certificeret træ og Fair Trade varer, er 

det også muligt for det offentlige at stille krav om, at virksomheder, der vil sælge en vare eller serviceydelse 

skal dokumentere, at dette produkt er fremstillet under ansvarlige skatteforhold.  

Det handler ikke om produkter fra virksomheder, der har begået ulovlig skatteunddragelse. Disse er som 

tidligere nævnt udelukket fra at byde ind på varer eller tjenesteydelser, der udbydes af det offentlige. 

Uansvarlig skattepraksis er derimod, når virksomheder udnytter den store gråzone, der er mellem lovlig 

skatteplanlægning og ulovlig skatteunddragelse, til at mindske deres skattebetalinger mest muligt:  
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Fair Tax Mark for multinationale selskaber 

Kriterierne for multinationale selskaber 

baseret i Storbritannien er inddelt i fire 

kategorier: 1) Gennemsigtighed, 2) Land-for-

land rapportering, 3) Skattepolitik, 

implementering og overholdelse, og 4) 

Skattesats og offentliggørelse.  De 

multinationale selskaber bliver tildelt 

forskellige point alt efter hvordan de 

opfylder de forskellige kriterier, men kan 

maksimalt opnå 45 point. Pointsystemet er 

tiltænkt som en trinvis belønning af 

virksomhederne snarere end en straf, og 

hvis virksomheden opnår 29 point eller over 

får det ”Fair Tax” mærket for et år. 

en samfundsmæssig uansvarlig adfærd, men hvor virksomheden benytter sig af er fuldt lovlige metoder.31 I 

en tid, hvor skat i stigende grad bliver betragtet som en del af virksomheders samfundsansvar – bl.a. viser 

en ny undersøgelse af IBIS, at 63 % af de store danske virksomheder anser skat som en del af deres 

Corporate Social Responsibility (CSR) politik32 - bliver det klart, at en virksomhed ikke kan være 

samfundsansvarlig samtidig med, at den udøver aggressiv skatteplanlægning.  

Udarbejdelsen af konkrete principper for, hvad det vil sige for en virksomhed at have en ansvarlig 

skattepolitik og – praksis, er stadig undervejs,33 men kan overordnet siges at indeholde to elementer: 

skattegennemsigtighed og ansvarlig skat. Hvor det første element knytter sig til, at virksomheder 

offentliggør deres skattepolitikker, regnskaber og ejerskab, knytter det andet element sig til bl.a. til 

virksomhedens konstruktion i forhold til dens økonomiske substans og eventuelle brug af skattely. Det er 

derfor elementer som disse, det offentlige skal stille krav om for at sikre sig, at de produkter og 

serviceydelser det køber ikke er produceret under uansvarlige skatteforhold.  

”Fair Tax Mark” – et eksempel 

En udfordring ved at stille krav til virksomheder om at have en ansvarlig skattepraksis er at der endnu ikke 

findes konkrete globale mærker eller certificeringer, som indeholder ansvarlig skat. Det betyder dog ikke, at 

en mærknings- eller certificeringsordning for ansvarlig skat ikke er muligt. Et godt eksempel på det er 

organisationen ”Fair Tax”34i Storbritannien, der her udviklet et ”Fair Tax Mark” med tre forskellige sæt af 

kriterier; et for nationale virksomheder i Storbritannien, et for multinationale selskaber baseret i 

Storbritannien og et for udenlandsk-ejede multinationale selskaber med datterselskaber i Storbritannien. 

Præmisset for ”Fair Tax Mark” er, at en virksomhed er en ”Fair Tax virksomhed”, hvis den:  

 

 Har vedtaget en fair skattepolitik, der inkluderer, at 

virksomheden søger at betale det rette skattebeløb 

(men ikke mere) til det rigtige sted på det rigtige 

tidspunkt, hvor ”rigtige” betyder, at virksomhedens 

skattebetalinger er sammenfaldende med stedet og 

tidspunktet for virksomhedens økonomiske substans og 

aktiviteter; 

 Er åben omkring, hvem der er dens ejer, hvad 

virksomheden laver, og hvor den fysisk befinder sig, og; 

 Giver tilstrækkelig regnskabsdata til at vise, at dens fair 

skattepolitik er blevet omsat til praksis. 

 Virksomhederne kan vise dette er tilfældet ved at leve op til 

en hvis andel af kriterierne inden for de tre sæt af kriterier.  

En række virksomheder har allerede gennemgået vurderingen og fået ”Fair Tax” mærket, herunder SSE, der 

er Storbritanniens bredeste baserede energiselskab og det første FTSE10035 selskab til at opnå ”Fair Tax” 

mærket.36 Det betyder konkret, at både Statens Indkøbscentral (SI) og Statens og Kommunernes Indkøbs 

Service (SKI) kunne lade sig inspirere af ”Fair Tax” mærket i Storbritannien og stille som krav i de tekniske 

specifikationer i udbudsmaterialet, at de produkter og serviceydelser det offentlige køber, er produceret 

under ansvarlige skatteforhold eksempelvis på linje med kriterierne for ”Fair Tax” mærket.   
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I den forbindelse ville det være et godt skridt på vejen, hvis nogle af de progressive danske kommuner gik 

forrest og viste vejen for resten af det offentlige indkøb. I dag findes der seks byer i Danmark, der har 

besluttet at være Fairtrade Byer, fx København, Århus og Odense, hvilket vil sige, at byerne køber Fairtrade-

mærkede produkter og inddrager borgerne i arbejdet med at udbrede Fairtrade.37 Det ville være oplagt, 

hvis disse byer også gik forrest i forhold til ansvarlig skattepraksis, ligesom det er tilfældet for tre svenske 

kommuner Växjä, Malmö og Kalmar som en del af initiativet ”Tax Haven Free Cities”.38  

At det offentlige endnu ikke forholder sig til ansvarlig skattepraksis i forbindelse med dets indkøb er i sidste 

ende et politisk valg.  Som tidligere nævnt har Danmark en strategi for intelligent offentligt indkøb, hvor der 

er lagt stor vægt på miljø- og energikrav, samt udviklingen af grønne løsninger. Det er ikke tilfældigt, men 

udtryk for at der fra politisk side og i Miljøministeriet er blevet prioriteret at bruge offentlige indkøb 

strategisk til at fremme grøn bæredygtighed. Det samme kan besluttes omkring at fremme 

samfundsansvarlig skattepraksis.  

 

Ansvarlig skattepraksis ved salg af statslige selskaber og aktier heri: 

Hvis det politisk bliver besluttet at udbyde statslige aktier til salg bevirker ligebehandlingsprincippet, at det 

offentlige er forpligtet til at behandle alle lige, når det sælger og udbyder, og har pligt til at købe det mest 

økonomisk fordelagtige tilbud.  

 

Der er dog den forskel, at når det drejer sig om offentligt indkøb forstås ”økonomisk fordelagtigt” bredere i 

den forstand, at det handler om at få mest kvalitet for pengene. I EU's nye udbudsdirektiv bruges 

betegnelsen ”livscyklusomkostninger”, der inkluderer produktets omkostninger i hele dets levetid både i 

forbindelse med erhvervelse, brug (fx forbrug af energi), vedligeholdelse, bortskaffelse såsom indsamling 

og genvinding, samt eksterne virkninger på miljøområdet.39 Ved salg af statslige aktier forstås ”økonomisk 

fordelagtigt” snarere om at få den bedste pris lige nu og her. En mere holistisk betragtning af, hvad der 

forstås som det mest økonomisk fordelagtige tilbud i forbindelse med salg af statslige aktier, kunne - som i 

EU-udbudsdirektivet - medregne livscyklusindtægten ved et salg såsom statens skatteindtægter, eller 

mangel på samme, ved et salg til en investor frem for en anden. Eksempelvis i tilfældet med salget af 

DONG-aktier til Goldman Sachs, hvor den danske statskasses andel af de omkring 140 millioner kroner som 

Goldman Sachs slipper for at betale i skat om året,40 kunne modregnes prisen sådan, at det tydeliggøres, at 

tilbuddet ikke nødvendigvis er det mest økonomisk fordelagtige for den danske statskasse på lang sigt. 

Derudover skal man være opmærksom på den risiko som selskaber med aggressiv skatteplanlægning løber, 

både i forhold til omdømmerisiko og finansielrisiko, der kan bevirke, at selskabet med tiden står dårligere 

økonomisk stillet end de af dets konkurrenter, der ikke udsætter sig for samme risici.41 At inkludere 

sådanne forhold i forbindelse med salg af statslige selskaber eller aktier heri, og derved adoptere en 

holistisk betragtning af, hvad der forstås som det mest økonomisk fordelagtige tilbud, kan der særligt åbnes 

op for efter EU-domstolens dom i 2013 om, at ligebehandlingsprincippet ikke er et mål i sig selv, men skal 

bedømmes i lyset af de formål, det forfølger, som tidligere nævnt.  

 

Samlet peger dette på, at Danmark godt kan opstille krav til køberes skattepolitik, så længe de tager 

udgangspunkt i nogle objektivt definerede krav, så der er ligebehandling af alle aktører. 
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Anbefalinger 

Det offentlige og statens selskaber har en særlig forpligtelse til at gå forrest med høje standarder, også når 

der købes og sælges. Det drejer sig om de danske skatteborgeres penge og Danmark er forpligtet på at sikre 

sammenhæng mellem skatte- og udviklingspolitikken. Derfor skal de offentlige midler anvendes strategisk 

til at fremme en ansvarlig skattepraksis, og herigennem sikre, at pengene ikke ender i skattely og 

legitimerer et system, der øger økonomisk ulighed og skader Danmark og udviklingslandene.   

IBIS anbefaler derfor: 

 

 At regeringen søger at fremme ansvarlig skattepraksis gennem offentligt indkøb og ved salg af 

statslige selskaber eller aktier. Det er i sidste ende et politisk ansvar om skattekroner skal bruges til 

at fremme en ansvarlig skattepraksis hos virksomheder eller understøtte skattely og virksomheders 

aggressive skatteplanlægning. I tilfældet af, at der er regler til hinder for at fremme en ansvarlig 

skattepraksis er det også politikerne, der har mulighed for at lave reglerne om. 

 

 At Statens Indkøbscentral (SI), Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI) og progressive 

danske kommuner stiller krav om, at virksomheder, der sælger varer eller serviceydelser til det 

offentlige skal dokumentere, at produktet er fremstillet under ansvarlige skatteforhold fx ved at 

stille krav i udbudsmaterialets tekniske specifikationer om, at produktet er ”Fair Tax” mærket eller 

lever op til lignende krav.  

 

 At der i forbindelse med salg af statslige selskaber eller aktier – på linje med EU-udbudsdirektivet – 

adopteres en holistisk betragtning af, hvad der forstås som det mest økonomisk fordelagtige tilbud, 

samt fastlægges objektive kriterier om ansvarlig skattepraksis for købere. 
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