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Borgmestre kræver ret til at
fravælge leverandører i skattely
Borgmestre kritiserer Folketinget
for at nøle med løsninger, der
kan sikre, at kommunerne ikke
giver penge direkte til
virksomheder, som sender
pengene ud af landet i skattely.
: lovgivning
Af Jens Holm
jens@kommune.dk

Mindst 20 borgmestre vil
have lov til at kunne fravælge
private leverandører med
ejerskabet placeret i lande,
der karakteriseres som skattely. Det viser en rundspørge
foretaget af KOMMUNEN.
”Vil du bakke op om et krav
til regeringen om at give kommunerne hjemmel til at kunne fravælge leverandører, der
har ejere i skattelylande?” lød
spørgsmålet, som 25 borgmestre valgte at besvare. Heraf
tilkendegav 20 deres opbakning, mens de resterende 5
svarede “ved ikke”.
En af de borgmestre, der
ønsker en ændring af lovgivningen, er Jacob Bundsgaard
(S), borgmester i Aarhus
Kommune.
- Folketinget og regeringen
må skride ind, når de ser problemerne, og når det kan
konstateres, at der er virksomheder, der foretager
aggressiv skatteplanlægning,
siger han.

”Folketinget gør jo intet”

Hos Norddjurs Kommune
undrer borgmester og tidligere medlem af Folketinget
Jan Petersen (S) sig over, at
der ikke er sket mere på
området de senere år.
- Oppositionspartierne kunne jo rejse en forespørgsel
eller bede om en redegørelse
for at få belyst problemet.
Ellers kunne regeringsparti-

erne bede om at få udredt
problematikken ordentligt på
tværs af centraladministrationen for at få afdækket, hvilke instrumenter der kan
benyttes for at stoppe skattelyleverandørerne, mener Jan
Petersen (S).
På Fanø er borgmester Erik
Nørreby (V) klar til at trække
en streg i sandet – med eller
uden hjælp fra politikerne i
Folketinget.
- Hvis lovgiverne ikke vil
med til at løse problemet,
eller hvis de ikke kan finde ud
af det, så må vi jo i kommunerne beslutte, at der er virksomheder, vi ikke vil handle
med, mener Erik Nørreby (V),
borgmester i Fanø Kommune.
Borgmestrene er bekymrede for, om skattelykonstruktionerne medfører, at regningen sendes videre til lønmodtagerne og de virksomheder,
som ikke benytter sig af
aggressiv skatteplanlægning.
- Som det kører i øjeblikket,
så mangler staten penge fra
mange af de firmaer, som placerer deres overskud og økonomi i skattely. Det vil sige, at
der kommer til at mangle
penge i husholdningsregnskabet i butikken Danmark,
fortæller Thomas Lykke
Pedersen (S), borgmester i
Fredensborg Kommune.

”Nej tak til regulering”

Det er dog ikke alle borgmestre, der ønsker sig en revideret – eller ny – regulering som
løsning.

”Folk, der aftaler ting
bag ens ryg. Man bliver
sgu lidt træt af det.” 'Ben'
forarger nye byrødder.

Er du dum eller hvad?
Funktionel dumhed kan
hindre innovation i den
offentlige sektor.
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Tinder for jobsøgende
Teknologi ændrer kerneopgaver med rivende hast.
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Hvor bliver milliarderne af?
32 leverandører med
Kommuner køber ind for milliarder hos mindst
ey – lande, der ifølge
ejere i skattelylande, som Luxembourg og Guerns
yndigheder.
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”Hvis lovgiverne ikke
vil være med til at
løse problemet, eller
hvis de ikke kan finde
ud af det, så må vi jo i
kommunerne
beslutte, at der er
virksomheder, vi ikke
vil handle med.”

Erik Nørreby (V), borgmester i
Fanø Kommune

”I Danmark er det normalt at gå
til psykolog, men i Syrien er det
kun for de meget sindssyge.”
Zeyneb Abdo, 25 år, flygtet fra Syrien

- Jeg appellerer til den tillid
og moral, der indgår i alt det
her. Det handler jo også om at
sikre retssikkerheden for de
virksomheder, som måtte
komme i mistanke for brug af
skattely; derfor er det et
meget kompliceret, siger Jørgen Johansen, borgmester (K)

Tre ud af fire kommuner:
Vi gør ikke nok for at opdage
traumer hos flygtninge
flygtninge side 4-6

i Allerød Kommune.
Men der er jo masser af
eksempler på, at virksomhedernes moral kun rækker et
stykke af vejen, så det er vel
nødvendigt at regulere området yderligere, hvis man gerne
vil løse problemet?
- Det er et meget komplekst

spørgsmål at svare ja eller nej
til, så det vil jeg undlade at
gøre. Regulering kan også
føre til øget bureaukratisering, og det er ikke vejen
frem, pointerer borgmester
Jørgen Johansen.
Helt grundlæggende er det
ikke ulovligt at udnytte dansk

En undersøgelse i seneste udgave af Kommunen kortlagde,
at kommunerne i 2015 havde
omkostninger for 4,4 milliarder
kroner til 32 leverandører, som
har ejerskab – eller dele af
ejerskabet – placeret i skattelylande.

og europæisk skattelovgivning til at sende skattefri
udbytter til skattelylande,
eksempelvis via Luxembourg
til britiske Kanal øer, såsom
:
Jersey og Guernsey.

Regeringen: Vi arbejder allerede på sagen
En større analyse af de
nuværende muligheder
for at foretage fravalg i
udbudsrunder er lige på
trapperne.

: respons
Af Jens Holm
jens@kommune.dk

I regeringen er erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) enig
med borgmestrene i, at ”skatteborgernes penge selvfølgelig ikke skal sendes i skattely
via udbud”.
Og ministeren fremhæver,

at borgmestrene snart kan se
frem til en afklaring omkring
fravalgsmulighederne indenfor den nuværende lovgivning.
- Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der vejleder om
udbudsreglerne, er på vej
med en vejledning, der skal
give overblik over mulighederne, skriver han i et skriftligt svar til Kommunen.
Analysearbejdet fra Konkurrencestyrelsen blev igangsat af den forrige regering i
forbindelse med tilblivelsen
af den såkaldte Skattelypakke.

”Der er nogle
begrænsninger i EU's
udbudsregler, der
giver udfordringer.”
Simon Emil Ammitzbøll (LA)

- Når det gælder krav om
andre skatteforhold, for
eksempel, at virksomheden
har en skattepolitik, så er der
nogle begrænsninger i EU's
udbudsregler, der giver
udfordringer. Derfor er vi fra

dansk side i løbende dialog
med EU-Kommissionen om
at forbedre muligheden for at
stille krav på skatteområdet i
forbindelse med udbud,
afslutter ministeren.

Ordførere støtter op

Avisen har også skriftligt
spurgt Folketingets kommunalordførere, skatteordførere
og erhvervsordførere om,
hvad de siger til borgmestrenes krav om lovhjemmel til at
kunne fravælge skattelyleverandører. SF og Enhedslisten
har svaret.

– Jeg vil spørge ind til indenrigsministerens [Simon Emil
Ammitzbøll (LA), red.] holdning til, hvad han mener om
kommunernes brug af skattelyleverandører,
via
et
§20-spørgsmål, da det er
ham, der har ansvaret for
kommunerne, siger Kirsten
Normann Andersen, der er
medlem af Folketinget og
kommunalordfører for SF.
Også Enhedslisten bakker
op om borgmestrenes krav
om lovhjemmel til at kunne
fravælge bestemte leverandører.

– Regeringen skal udarbejde
klare retningslinjer for kommuner, regioner og staten og
give anvisninger på, hvordan
den offentlige sektor i sin indkøbspolitik kan prioritere
virksomheder, der ikke
benytter sig af skattely, siger
Rune Lund og fortsætter:
– Analysearbejdet skal give
et overblik over, hvilken lovgivning og hvilke regler der
kan ændres, for at den offentlige sektor får yderligere
håndtag til at bekæmpe skattely.
:

