
 

 

Mulig udskydelse af e-handelspakken 
 

Drøftelse af mulig udskydelse i EU-Kommissionen 

Skatteministeriet har deltaget på et møde i EU-Kommissionen den 24. april 2020 om sta-

tus på implementeringen af e-handelspakken. Formålet med mødet var, at Kommissionen 

ville informere medlemslandene om den nyeste udvikling i landenes forberedelser for at 

implementere e-handelspakken til fristen den 1. januar 2021. Enkelte lande havde på for-

hånd tilkendegivet, at de havde svært ved at implementere pakken inden for fristen, og 

havde tilkendegivet ønske om en udskydelse. Kommissionen havde endvidere 

modtaget en henvendelse fra post- og kurervirksomheder, som anmodede 

om en udskydelse på 6 måneder på grund af COVID-19-situationen. 

 

Skatteministeriet tilkendegav på mødet regeringens holdning om, at e-handelspakken bør 

implementeres hurtigst muligt. Det er dog også regeringens holdning, at pakken skal im-

plementeres samtidigt på tværs af landene for at høste de fulde gevinster af pakkens initia-

tiver. Det blev derfor tilkendegivet, at hvis der er et bredt ønske blandt medlemslandene 

om en udskydelse begrundet i nedlukninger og hjemsendelser af medarbejdere som følge 

af COVID-19-krisen, vil Danmark ikke stille sig i vejen for, at Kommissionen kommer 

med et konkret forslag til en udskydelse for alle lande. 

 

Der forventes at komme et forslag fra Kommissionen i maj, som kan vedtages på ECO-

FIN i juni eller juli. Af retssikkerhedsmæssige årsager skal beslutningen om at udskyde på 

plads hurtigst muligt, således at berørte parter kan indrette sig herefter. Skatteministeriet 

vurderer, at der højest sandsynligt vil komme et forslag fra Kommissionen med udsky-

delse på 6 måneder. Skatteudvalget vil blive orienteret om et eventuelt forslag om udsky-

delse fra Kommissionen. 

 

Status på it-udviklingen i Danmark 

OSM2-systemudviklingen er en stor it-udviklingsopgave med en meget stram tidsplan. 

Som oplyst i forbindelse med behandlingen af it-aktstykket i Finansudvalget konsolideres 

bl.a. projektets økonomi og tidsplan henover foråret. Dertil kommer, at den aktuelle situ-

ation, hvor medarbejderne i projektet er hjemsendt, forsinker fremdriften i projektet og 

yderligere udfordrer en i forvejen stram tidsplan. Tidsplanen er derfor behæftet med væ-

sentlige forbehold. Projektet er ved at se på mulige alternative scenarier for implemente-

ring. Eksempelvis ses der på mulighederne for at gøre de mest kritiske delfunktionaliteter 

klar til tiden, for så at lade andre funktioner bero på manuelle processer i en periode efter 

1. januar 2021.  
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