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Spørgsmål fra Rikke Lauritzen (Ø) om teleselskabet 3 til skriftlig
besvarelse
Kultur- og Fritidsforvaltningen har den 22. januar 2015 modtaget
følgende spørgsmål til besvarelse. Sidste del af besvarelsen er
udfærdiget af Økonomiforvaltningen.

Sagsnr.
2015-0027995
Dokumentnr.
2015-0027995-1

Spørgsmål
1) Er Københavns Kommune kunde hos Teleselskabet 3 og i hvilket
omfang?
2) Er det muligt for Københavns Kommune at stille krav til sine
leverandører om at de betaler skat i Danmark?
Motivering
Baggrunden for spørgsmålet er, at det er kommet frem, at selskabet Hi3G
Denmark Holding ApS, der står bag teleselskabet 3, er oprettet under en
model, som tillader skatteunddragelse i milliardklassen via skattely i
Luxembourg.

Svar
1) Er Københavns Kommune kunde hos Teleselskabet 3 og i hvilket
omfang?
Københavns Kommune er som udgangspunkt kunde hos TDC, der
vandt kommunens seneste udbud vedr. telefoni. Dog har Københavns
Kommune været kunde hos 3, jf. nedenfor.
Koncernservice har i perioden 2011 – ultimo 2014 benyttet
teleselskabet ”3” som leverandør på mobilt bredbånd via
tilslutningsaftale til en rammeaftale mellem Københavns Kommune
og Finansministeriet. Aftalen for mobilt bredbånd er herefter overgået
til TDC som led i almindeligt udbud. På nuværende tidspunkt udestår
en restpulje på 37 mobile bredbåndsabonnementer i KS. Disse vil
blive afviklet snarest og inden for de næste tre måneder.
Derudover er det Koncernservices vurdering, at der inden for den
nævnte rammeaftale er indgået et antal kontrakter direkte mellem
decentrale institutioner i forvaltningerne og ”3”. Koncernservice er
ikke bekendt med kontrakternes løbetid eller beløbsstørrelser. Det er
dog umiddelbart Koncernservices vurdering, at beløbsstørrelserne i
disse kontrakter udgør forholdsvis begrænsede beløb set i forhold til
kommunens samlede telefoniomkostninger.
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2) Er det muligt for Københavns Kommune at stille krav til sine
leverandører om at de betaler skat i Danmark?
Økonomiforvaltningen vurderer ikke, at Københavns Kommune kan
stille krav til sine leverandører om, at de betaler skat i Danmark, da der
findes selskabskonstruktioner, som berettiger at virksomheder betaler
skat i andre lande.
Der kan dog være forhold, der betyder at en leverandør skal udelukkes fra
at afgive tilbud. Disse beskrives nærmere herunder.
Juridisk vurdering
Økonomiforvaltningen har foretaget sin vurdering med udgangspunkt i
lovgivningen på udbudsområdet. Udbudsdirektivets artikel 45 beskriver
udtømmende de forhold, som forpligter og/eller berettiger en
ordregivende myndighed til at se bort fra tilbud i forbindelse med
udbudsprocessen.
Obligatorisk udelukkelse
Af Udbudsdirektivet artikel 45, stk. 1 følger: ”Fra deltagelse i en
udbudsprocedure udelukkes enhver ansøger eller tilbudsgiver, mod hvem
der er afsagt en endelig dom, som den ordregivende myndighed har
kendskab til, af en eller flere af følgende grunde:
a) deltagelse i en kriminel organisation […]
b) bestikkelse […]
c) svig […]
d) hvidvaskning af penge […]”

Frivillig udelukkelse
I Udbudsdirektivet artikel 45, stk. 2 findes de frivillige
udelukkelsesgrunde, som giver de ordregivende myndigheder en ret, men
ikke en pligt, til at udelukke leverandører.
Af bestemmelsen følger: ”Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan
udelukkes enhver økonomisk aktør:
a) […], b) […], c) […], d) […], f) som ikke har opfyldt sine forpligtelser
med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til
retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den
ordregivende myndigheds land […], g) […]”
Det vurderes, at artikel 45, stk. 2, litra f alene finder anvendelse i de
tilfælde, hvor en virksomhed har handlet i strid med de danske
skatteregler ved ikke at betale skyldig skat.
Det beskrives endvidere i Bekendtgørelse af lov om begrænsning af
skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om
ændring af visse andre love, at en ordregiver kan udelukke en
tilbudsgiver fra at deltage i en udbudsforretning, hvis denne har ubetalt
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forfalden gæld til det offentlige. Det følger desuden, at der ved gæld til
det offentlige blandt andet forstås, at en tilbudsgiver ikke har betalt skat i
henhold til den danske lovgivning eller i landet hvor tilbudsgiveren er
etableret.
Det er således Økonomiforvaltningens vurdering, at kommunen ikke
lovligt kan undgå at handle med virksomheder, som ikke betaler skat i
Danmark, så længe de betaler deres skat der, hvor de er forpligtet til det.
Samt under forudsætning af at virksomheden ikke er omfattet af et eller
flere af ovennævnte forhold, som reguleres i lovgivningen på området.
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