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Besvarelse af spørgsmål 190 alm. del stillet af udvalget den 16. maj 

2018 efter ønske fra Søren Søndergaard (EL). 
 
Spørgsmål:  
Ministeren bedes oplyse, om Danmark i overensstemmelse med EU-
retten og EU’s udbudsregler kan udelukke virksomheder, som geografisk 
er placeret i lande defineret som et skattely, fra offentlige udbud, i de 
tilfælde hvor værdien af udbuddet overstiger EU’s tærskelværdier? 
 
Svar: 
Jeg har forelagt spørgsmålet for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der 
oplyser følgende:  
 
”Offentlige ordregivere har, i overensstemmelse med EU-retten og EU’s 
udbudsregler, mulighed for at udelukke virksomheder fra deltagelse i 
offentlige udbud, hvis virksomheden er placeret i et land, som Danmark 
ikke har forpligtigelser overfor, dvs. lande, der ikke er i EU/EØS og som 
ikke har tiltrådt GPA-aftalen i WTO-regi eller ikke har frihandelsaftale 
med EU, der giver ret til at deltage i offentlige udbud.  
 
Det skyldes, at offentlige ordregivere ikke har en forpligtelse til at lade 
virksomheder i lande uden for EU/EØS, og som ikke har tiltrådt GPA-
aftalen i WTO-regi eller ikke har frihandelsaftale med EU, deltage i dan-
ske udbud. 
 
Det er placeringen af den virksomhed, der er ansøger eller tilbudsgiver, 
der er afgørende og ikke, hvor det selskab eller den virksomhed, som 
virksomheden er en del af eller er ejet af, er hjemmehørende. 
 
Såfremt de lande, der fremgår på EU’s sortliste over skattelylande, ikke 
har indgået andre frihandelsaftaler med EU-landene, kan virksomheden 
udelukkes fra offentlige udbud i EU. 
 
Om EU’s sortliste over skattelylande oplyser Skatteministeriet følgende: 
 
”Lande og skattejurisdiktioner, der ikke forpligter sig til at implementere 
og efterleve samtlige EU-kriterier (skattegennemsigtighed, fair beskat-
ning og implementering af tiltag til bekæmpelse af udhuling af skatte-
grundlaget og overførelse af overskud) i national ret, vil blive opført på 
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EU’s sortliste over ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner (skattely), der 
blev vedtaget med Rådskonklusionerne af den 5. december 2017”.  
 
Virksomheder kan derimod ikke udelukkes fra at deltage i offentlige ud-
bud alene med henvisning til deres adfærd på det skattemæssige område, 
hvis de ellers følger og har fulgt skattelovgivningen i det land, hvor ind-
tægten er skattepligtig”. 
 
Afslutningsvis vil jeg gerne understrege, at Danmark har stor gavn af at 
være medlem af det indre marked. Det gælder især små og mellemstore 
virksomheder, som eksporterer til det europæiske marked og skaber ar-
bejdspladser i Danmark. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Brian Mikkelsen 
 
 


