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Avdelnjngen för offentlig föwaltnjng
Enheten för offentlig upphandljng
103 33 Stockholm
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Skatteverkets

yttrande

/OU

över remiss från Finansdepartementet

Bakgrund
Skatteverket hat anmodats att till Finansdcpattementet
inkomma med ytttande avseende
”Möjligt, tillåtet och tillgängligt”, Statens offentliga utredning 2018244 om förenkljngari

upphandlingslagsdftxfingen.

Yttrande

Avseende den första delen av utredningen som handlar om förenklingat av
upphandlingslagstiftningen
avseende hut upphandl'mg ska genomföms anser Skatteverket
följande.
övergtipande

hade utredningens

förslag gärna fått fungera

så att reglema

överlag

gradvis

blivit mer och met detaljerade och kontrolletande ju större kontraktsvätde som är för
handen.

förenkling

Enh'gt förslaget

i utredningen

innebät

det i ptakfiken

ingen större

förändrjng

eller

för Skatteverket.

Utredningen hade också gärna fått föreslå att upphandlande
myndigheter och enheter skulle
. ges större utxymme att själva utforma upphandlingsförfatandena
i enlighet med
subsidimitetspxincipen.
ökad flexibflitet
torde uppnås med stöd av egenutformade
Liktljnjer
under Ltöskelvärdena, så länge dessa följer de gtundläggande rättsptincipema
om
likabehandh'ng, Ltansparens och öppenhet m.m. ienh'ghet med fötdxagen.
Angående den andra delen i utredningen som handlar om ansökningsavgifteri
övetprövningsmål
delar Skatteverket i denna del utredningens
fötslag i så måtte att
Skatteverket anser att dessa böt införas i upphandlingslagarna.
Däremot anser Skatteverket
inte att uttedningens
fötslag avseende konstruktion och belopp är tillfyllest. Skatteverket
hade föredragit en lösning med en progressiv ökning av avgiften baserad på kontraktsvärdet.

Postadress:

171 94 SOLNA

helena.salberg@skalteverket.se,

Telefon:

016-574 68 36

www.skalleverket.se
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Skatteverket

Sammanfattningsvis
större

hade Skatteverket

förenklingar

uppfattning
förenklingar

av reglerna

välkomnat

att utredningen

än vad som föreslagits.

kommit

Det är därför

fram till ännu

Skatteverkets

att det Enns såväl anledning som angelägenhet
att fortsåtta arbetat
inom lagstifmingen
gällande upphandlingat
under ttöskelvätdena.

med

Beslut

Beslut att inge detta remissvar
av överdixektör

Fredk

upphandlingsjurist

Kattin

as

Rosengren,

Helena

a

hat fatmts av generaldirektör

Salberg,

administrativa
inköpsenheten,

Katrin
\Y/esding Palm i nätvaro

avdelningens

chef Anette

Backlund

och

[i]]ika föredragande.
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