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Spørgsmål 

Vil ministeren oplyse, om regeringen via EU's Ministerråd påtænker at opfordre Europa-

Kommissionen til at se på de nævnte udfordringer, der er på indberetningssiden for plat-

formsøkonomien? 

 

Svar 

EU-landene har meget vide rammer for selv at bestemme, hvordan de vil indrette deres 

nationale skattesystemer. Landenes skattesystemer er derfor forskellige, og der eksisterer 

således ikke EU-regler om indberetningspligt generelt, ej heller om deleøkonomiske plat-

forme.  

 

Virksomheder, der er hjemmehørende her i landet, eller som driver virksomhed fra et fast 

driftssted her i landet, kan pålægges en indberetningspligt. Disse virksomheder kan imid-

lertid relativt ubesværet flytte deres faste driftssted mv. til udlandet med henblik på at 

undgå en eventuel indberetningspligt, da de deleøkonomiske platforme oftest kun har 

brug for en hjemmeside til at operere.  

 

Eventuelle EU-regler om indberetningspligt for deleøkonomiske platforme vil ikke løse 

problemet ift. platforme, som har fast driftssted i lande uden for EU, hvor virksomhe-

derne relativt ubesværet vil kunne flytte til.  

 

På OECD- og EU-niveau er det aktuelle fokus ikke på oplysningspligt for digitale dele-

økonomiske platforme, men på selskabsbeskatning af digitale virksomheder. Regeringen 

deltager aktivt i dette arbejde. Det er regeringens prioritet, at der skabes langsigtede glo-

bale løsninger, der sikrer en fair beskatning og en fair fordeling af beskatningsretten, såle-

des at beskatningen sker der, hvor virksomhederne skaber værdierne. Beskatningen af 

den digitale økonomi er en global problemstilling, hvorfor EU arbejder for en global løs-

ning på linje med OECD. 

 

Fsva. regeringens overvejelser om en ordning med indgåelse af frivillige aftaler om indbe-

retning og indretning af skattesystemet, så det understøtter incitamentet til at foretage 

indberetning, henvises til besvarelse af SAU alm. del - spørgsmål 79. 


