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Principskitse for substans i indberetningspligt for internetbaserede formidlere af
tjenesteydelser inkl betaling
Forslaget i §§:
§ Indberetningspligt
Alle internetbaserede formidlingsportaler/ formidlingsfirmaer, der formidler bestilling og betaling
for service- og tjenesteydelser mellem kunder og underleverandører, hvoraf mindst en part hører
under dansk område (dansk jurisdiktion), uanset hvor internet-adressen er hjemmehørende,
pålægges indberetningspligt til danske myndigheder (SKAT).
§ Sanktion
Adgang til internet-baserede formidlingsportaler, der ikke indberetter alle økonomiske transaktioner
for service- og tjenesteydelser til og/eller fra dansk område til danske myndigheder skal (ved dom)
blokeres af de danske teleudbydere (ISP, Internet Service Provider).
§ Opfølgning
1. Skattemyndighederne skal på grundlag af indberetningerne sikre at beregning og betaling af
moms og indkomstskat finder sted.
2. Skattemyndighederne skal på grundlag af indberetningerne sikre relevante data til Danmarks
Statistik.
3. Der etableres et samarbejde mellem skatteministeriet, justitsministeriet/SØIK og
erhvervsministeriet om opsporing af internetbaserede virksomheder, der er omfattet af disse
regler.
Forklaring til forslag til folketingsbeslutning:
I det Folketinget pålægger de internetbaserede virksomheder, der formidler kontakt, bestilling og
betaling for service og tjenesteydelser (UBER, AirBnB, Upwork, peopleperhour.com,
freelancer.com, m.fl.) indberetningspligt til danske myndigheder (SKAT) for samtlige transaktioner
til og fra dansk jurisdiktion, skal det herefter ikke være tilladt for udbydere af elektroniske
kommunikationsnet eller -tjenester at formidle adgang til de respektive hjemmesider, og dertil
hørende undersider og subdomæner, så længe de pågældende formidlingsvirksomheder ikke
indberetter deres transaktioner til og fra dansk jurisdiktion til danske myndigheder (SKAT).
Det bør overvejes om der skal etableres en frist fra en varsling om indberetningspligt til blokeringen
effektueres.
Således:
1. Teleudbyderne (ISP), som udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til
slutbrugere forbydes at formidle adgang til respektive ulovlige virksomheders hjemmesider, og
dertil hørende undersider og subdomæner.
2. Teleudbyderne (ISP) påbydes at etablere en DNS-blokering eller anden tilsvarende blokering af
adgang til hjemmesiderne, og dertil hørende undersider og subdomæner.
NB 1:
Der henvises til: ”Code of Conduct” for håndtering af afgørelser om blokering af adgang til
tjenester, der krænker immaterielle rettigheder, vedtaget af Teleindustriens medlemmer efter
opfordring fra Kulturministeriet.
”Aftalen omfatter et Anneks, der mere detaljeret beskriver proceduren, som er fastlagt i CoC; dette
Anneks er af hensyn til opnåelse af aftalens formål ikke offentliggjort.”

”CoC har som formål at sikre, at afgørelser om blokering af hjemmesider rettet mod ét TI medlem
(eller eventuelt anden i Danmark hjemmehørende ISP,), via TI i en one-stop-shop procedure
implementeres inden 7 arbejdsdage af TI medlemmer,…”
http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2013/01/TI-code-of-conduct-revideret-december-2016public-1.pdf

NB 2: Byretsdom om blokering af udenlandske internet-adresser:
http://www.sharewithcare.dk/media/13599/Kendelse_Koebenhavns_Byret.pdf
http://finans.dk/live/erhverv/ECE8541275/populaer-genvej-til-billige-designermoebler-er-lukket/
NB 3: Beslaglæggelse af .DK domæner:
http://www.anklagemyndigheden.dk/nyheder/Sider/statsadvokat-beslaglaegger-423-falskehjemmesider.aspx
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