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Høring vedrørende Kommissionens supplerende forslag til EU’s forhand-
lingsdirektiver for WTO-forhandlinger om regler og forpligtelser vedrø-
rende elektronisk handel på tværs af landegrænser. 

  

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv hilser forslaget velkommen, da der længe har været behov for tidssvarende og er-

hvervsvenlige internationale regler for e-handlen på tværs af landegrænser. Køb og salg af varer 

og tjenester over nettet er vokset betragteligt både i Danmark og på internationalt plan, mens et 

balanceret og transparent internationalt regelsæt ikke er fulgt med. Det har medført en udstrakt 

grad af junglelov og unfair skævheder i den globale e-handel. For danske og europæiske forbru-

gere indebærer det, at fordelene ved det større udbud grænseoverskridende e-handel på den ene 

side giver samtidig betyder, at de risikerer at købe usikre eller farlige produkter og alt for ofte mi-

ster de forbrugerrettigheder, de har krav på i henhold til europæisk lovgivning.  

 

Håndhævelse udgør her er et særligt problem. Selvom de fleste mener, at virksomheder skal følge 

reglerne forbrugernes hjemland, hvis de retter deres markedsføring mod dem (det kunne f.eks. 

være hvis hjemmesiden er på dansk), så sker det ikke i praksis og håndhævelsen er vanskelig. En 

særlig udfordring vedrører manglende betaling af moms i forbindelse med grænseoverskridende 

e-handel. For danske og europæiske virksomheder indebærer det urimelige konkurrencevilkår og 

risikoen for at flere må dreje nøglen om, hvis der ikke gribes ind politisk. 

 

 Dansk Erhverv har løbende identificeret flere af de mest påtrængende problemer i denne forbin-

delse for danske virksomheder, men det er klart, at disse problemer langt hen ad vejen kun kan 

håndteres gennem multilaterale forhandlinger i WTO-regi.  

 

Derfor lægger Dansk Erhverv stor vægt på, at forhandlingerne snarest bliver skudt i gang, og at 

der udover varer også kommer et stærkt fokus på den digitale tjenestehandel på tværs af lande-

grænser. I Kommissionens forslag opridses andre vigtige fokusområder i de kommende WTO-for-
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handlinger, herunder øget retssikkerhed for virksomheder, reguleringsmæssige discipliner, fjer-

nelse af handelshindringer, grænseoverskridende datastrømme, internationale forsendelsesreg-

ler, styrkelse af forbrugertillid m.m.  

 

Det er af stor vigtighed, at det internationale regelgrundlag på disse områder bliver moderniseret, 

og at dette sker i WTO-regi, da organisationen i den grad har brug for ny fremdrift i den nuvæ-

rende spændte handelspolitiske situation.       

  

Specifikke bemærkninger 

Dansk Erhverv kan støtte indsatsområderne. I tilknytning til spørgsmålet om B2C e-handel ser vi 

gerne, at der arbejdes for, at de kommende retningslinjer bl.a. kommer til at indeholde følgende: 

 

- Klarhed over at hjemmesider, som målretter sig bestemt lande (f.eks. fordi de er på spro-

get i disse lande) efterlever reglerne for forbrugerbeskyttelse, markedsføring og produkt-

sikkerhed i disse lande.  

- Klagebehandling i forbrugerens hjemland. 

- Klarhed over hvem den erhvervsdrivende er, som skal give forbrugeren dennes rettighe-

der. 

- At det sikres, at den lovpligtige moms indberettes og betales. 

- At der arbejdes for at håndhævelsessamarbejde i WTO-regi 

 

I forslaget nævnes der imidlertid også, at ”told på elektroniske overførsler og det overførte ind-

hold” kan indgå i WTO-forhandlingerne. Dansk Erhverv lægger vægt på, at EU’s holdning til dette 

spørgsmål bliver blankt afvisende. Told i almindelighed udgør en økonomisk dødvægt, og indfø-

relse af told på et så forretningskritisk område som international e-handel for fremtidens økono-

miske vækst vil repræsentere et betydeligt tilbageskridt, som EU bør arbejde hårdt på at afværge. 

Det vil have mærkbare skadevirkninger for rigtig mange danske virksomheder, hvis deres produk-

ter og tjenester, som i dag downloades toldfrit fra nettet, pludselig en dag bliver pålagt told. 

Dansk Erhverv opfordrer regeringen til at presse på for, at en sådan afvisende holdning til spørgs-

målet om told på international streaming og downloads kommer til at indgå i Kommissionens for-

handlingsmandat.    

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Michael Bremerskov Jensen 

Chefkonsulent for international handel 
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