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HK’s forslag til politisk regulering af platformsøkonomien
HK ønsker, at Danmark skal være foregangsland inden for digitalisering og gribe de muligheder, der
er inden for platformsøkonomi. Det kræver faste rammer for at sikre, at udviklingen er til gunst for
lønmodtagerne. Nye forretningsmodeller er velkomne – men i en fair konkurrence med andre virksomheder om at levere bedre løsninger. Regeringen har bebudet en snarlig offentliggørelse af en
national strategi for deleøkonomien, og HK anbefaler følgende for at sikre, at platformsøkonomien
kommer alle til gavn.


Effektiv håndhævelse af lovgivningen – taskforce for platformsøkonomi
Nødvendigt med en effektiv håndhævelse af eksisterende lovgivning. Der bør derfor nedsættes en dansk taskforce med deltagelse af skattemyndigheder, politiet og andre relevante
offentlige myndigheder.



Beskatning – automatisk indberetningspligt med positive incitamenter, sanktionering af lande,
der tilbyder skatteskjul og flere ressourcer til SKAT
Platformene bør derfor underlægges en automatisk indberetningspligt over for SKAT. I lighed med den seneste ændring af ligningsloven vedrørende sommerhusudlejning, kan der
indføres automatisk indberetningspligt mod en fordobling af bundfradraget for de arbejdstagere på onlineplatforme, som udbyder produkter eller serviceydelser mod, at platformen
automatisk indberetter dette til SKAT. Der bør samtidigt afsættes flere ressourcer til SKAT
for at sikre skattebetaling fra de digitale platforme og deres brugere.
Vi har i dag ikke hjemmel i lovgivningen til at kræve automatisk indberetning på platforme,
da de ikke operer forretningsmæssigt i Danmark. Men en række andre lande har indgået
skatteaftaler, som muliggør sådan en ordning. Derfor bør regeringen indgå sådanne parallelaftaler. I den forbindelse på regeringen også nedsætte en skattekommission med henblik
på at sikre skattereglerne svarer til den digitale virkelighed.



Kvalitets- og sikkerhedskrav – uddannelse, certificeringer, autorisationer og forsikringer
Platformene bør pålægges at sikre, at udbydere af ydelser på platformen lever op til lovmæssige krav. Produkter og ydelser udbudt via digitale platforme lever typisk ikke op til de
lovmæssige krav til særlig uddannelse, certificeringer, autorisationer eller forsikringer, der
må være forbundet med at udføre et givet hverv ud fra kvalitets- eller sikkerhedsmæssige
standarder.



Gennemsigtighed, kontrol over data og forbrugerrettigheder
Platformsvirksomhederne skal pålægges at offentliggøre – evt. i anonymiseret format - omfanget af deres aktivitet i Danmark til de danske myndigheder samt andre relevante aktører
(fagbevægelsen), herunder hvor mange registrerede danske brugere er tilknyttet. Arbejdstagerne på de forskellige platforme vurderes i stigende omfang efter nogle uigennemsigtige
ratingsystemer, som er afgørende for deres indkomstmuligheder. Der er ingen kontrol eller
gennemsigtighed med algoritmerne bagved, og platformsvirksomhederne skal pålægges at
lægge tilstrækkelig med information op om de bagvedliggende mekanismer. Derudover skal
det være muligt som arbejdstager at tage sin rating med sig, når man skifter fra den ene
platform til en anden. Mulighederne for at klage over udviklingen i ratingen må ligeledes
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være til stede, så brugerne ikke rammes af vilkårlige afgørelser/kritik der kan have betydning
for fremtidig indtjening.


Opdaterer lovgivning til platformsøkonomien - A-kasse dækning, barsel, feriepenge, funktionærlov osv:
Det skal være muligt at kombinerer a-kasse medlemskab og aktivitet på online-platforme.
Der er flere og flere, der har indkomst fra flere sider, og derfor er der behov for at området
gennemgået og gjort mere fornuftigt og enkelt. Dagpengekommissionens arbejdsgruppe for
atypiske og selvstændige må tage højde for fremvæksten af platformsøkonomiske virksomheder. Der findes endnu ikke tilstrækkelige muligheder for barsel for bl.a. selvstændige osv.
Det skal løses, så vi undgår for mange mennesker ikke har muligheder for at gå på barsel. Det
samme gør sig gældende for ferielov osv.



Bagatelgrænse for skattepligt – jf. UK tiltag om 20.000 kr. - platformsøkonomisk ”håndværkerfradrag”
HK vil gerne fremme platformsøkonomien under forudsætning af, at ovenstående forslag
implementeres. I så fald, kan skattefradragsordninger ved deltagelse i deleøkonomiske aktiviteter, f.eks. på online-staffing platforme, eller i transport- og udlejningsaktiviteter, være
med til at give bl.a HK medlemmer bedre muliheder. Derudover kunne man opfordre til skattefradragsordninger for investeringer på deleøkonomiske platforme: Udbredelse af skattefradragsordninger på investeringer og afkast, som det kendes fra bl.a. England, kunne tiltrække flere angel-investors til deleøkonomiske platforme
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