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Opsamling: Konkurrence og skat
Baggrund

Ekspertpanel for Platformsøkonomi havde på mødet inviteret Margrethe Vestager, konkurrencekommissær i EU, til at drøfte konkurrenceforhold og Christl Kvam,
statssekretær i det norske arbejdsministerium, til at drøfte skattemæssige forhold.

Udgangspunkt

Udviklingen af nye digitale platforme udfordrer den nordiske velfærds- og aftalemodel, hvor vækst og velfærd altid er gået hånd i hånd. Den nordiske model bygger
på fri og ligeværdig konkurrence mellem store og små virksomheder, hvor finansiering af offentlig velfærd gennem skatter og afgifter samt kollektive aftaler på
arbejdsmarkedet er afgørende forudsætninger for et velfungerende arbejdsmarked og en stærk konkurrenceevne.

Konkurrence

Ifølge konkurrencelovens §6 og Traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde artikel 101 er det ulovligt at indgå aftaler, som begrænser konkurrencen.
Europæisk og national konkurrencelovgivning er som udgangspunkt klart imod indgåelse af prisaftaler, men de faktiske muligheder skal også ses i lyset af andre
forhold, fx forbrugerrettigheder og arbejdsmarkedsforhold.
Albani-dommen fra 1999 klargjorde, at kollektive aftaler mellem arbejdsmarkedets parter er undtaget konkurrencereglerne. Organisering af selvstændige enkeltmandsvirksomheder og indgåelse af prisaftaler er derfor ikke nødvendigvis ulovlige.
Udfordringen i forhold til national og europæisk konkurrencelovgivning handler derfor ikke om ændringer af lovgivningen men om at sikre en ensartet fortolkning
på tværs af brancher og lande.
Margrethe Vestager anbefalede derfor, at danske og europæiske konkurrencemyndigheder i fællesskab med arbejdsmarkedets parter præciserer rammerne for
indgåelse af prisaftaler og organisering af selvstændige enkeltmandsvirksomheder.

Skat

I lighed med anbefalingerne fra det tværministerielle arbejde om deleøkonomi i Norge, bør der i Danmark ikke indføres særlige skatteregler for de digitale
platforme. Løsningen på udfordringerne i forhold til skat handler især om at tilpasse eksisterende lovgivning og udvikling af tekniske løsninger, som favner atypisk
beskæftigede / freelancere og platformsøkonomiske virksomheder.
En af løsningerne er at sikre en mere automatisk indberetnings- og oplysningspligt for free-lancere, således at relevante oplysninger og indbetalinger automatisk
tilgår skat. En standardiseret automatisk løsning vil endvidere kunne gøre op med den mistro og skepsis, der er omkring at arbejde på digitale platforme og være
med til at legitimere de platformsøkonomiske virksomheder.
I forbindelse med udviklingen af tekniske løsninger til indberetning af skat er der behov for at sammentænke det med systemet for indberetning for udbetaling af
supplerende dagpenge, så det fx på et senere tidspunkt er muligt at integrere API-løsninger i forhold til skat.

Kommisorium
Panelet skal både kortlægge, hvordan Danmark kan udnytte vækst- og
jobmuligheder ved platformsøkonomien samt skabe opmærksomhed om,
hvad forandringerne kommer til at betyde for det danske samfund og
arbejdsmarkedet især.
Formål
At komme med konkrete bud på, hvordan Danmark kan blive førende
i at udnytte platformsøkonomien
At skabe opmærksomhed om de forandringer, platformsøkonomien
skaber for vores samfund i almindelighed og på vores arbejdsmarked
i særdeleshed – og hvad de betyder for lønmodtagere.
At analysere hvordan arbejdsmarkedet og den danske model påvirkes
og sikres i platformsøkonomien
At belyse hvilke typer af job platformsøkonomien skaber
Panelet vil hen over 2017 drøfte udviklingen af platformsøkonomien og
forventningerne til fremtidens behov på arbejdsmarkedet og præsentere
anbefalinger til, hvordan man kan styrke platformsøkonomiens udbredelse.
Panelet vil mødes til 4 temasessioner:

Medlemmer af HK og Akademikernes
– Ekspertpanel for Platformsøkonomi
Platformsvirksomheder
Michael Bugaj, medstifter af Meploy
Alexia Nielsen, Senior Marketing Manager, Upwork
Mathias Linnemann, Worksome
Steffen Hedebrandt, Airtame og tidl. direktør for Upwork Norden
Eksperter
Martin von Haller, IT-advokat
Marie Jull Sørensen, lektor ved Juridisk Institut, Aalborg Universitet.
Anna Ilsøe, lektor ved FAOS, Københavns Universitet
Bent Greve, professor i samfundsvidenskab ved RUC
Arbejdsgiverrepræsentanter
Geert Laier Christensen, underdirektør Dansk Erhverv
Katia Østergaard, adm. direktør HORESTA
Nordiske repræsentanter
Christl Kvam, statssekretær i Arbejds- og
Socialministeriet, Norge
Fredrik Söderqvist, cheføkonom i Unionen, Sverige

1)

Digitale platforme – nye forretningsmodeller eller et gammelt
forretningskoncept i ny klæder?

2)

Vækst, skat og konkurrence – mellem innovation og regulering

Repræsentanter fra fagbevægelsen
Kent Pedersen, formand Finansforbundet
Lars Werge, formand Dansk Journalistforbund
Lars Qvistgaard, formand Akademikerne
Kim Simonsen, formand HK
Nanna Højlund, næstformand LO
Simon Tøgern, formand HK Privat

3)

Digitale platforme - og det sociale sikkerhedsnet

A-kasse-repræsentant
Verner Sand Kirk, direktør Danske A-kasser

4)

Digitale opgaveplatforme med ordnede vilkår – fagbevægelsens
ansvar

