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Spørgsmål 

Ministeren bedes tilsende udvalget en aktuel status for arbejdet med dobbeltbeskatnings-

overenskomster. 

 

Svar 

Regeringen lægger stor vægt på, at Danmarks net af dobbeltbeskatningsoverenskomster 

udbygges og vedligeholdes. Danmark skal have dobbeltbeskatningsoverenskomster med 

de relevante lande, og disse overenskomster skal leve op til nutidens standarder.  

 

Dette arbejder regeringen aktivt for. Jeg har i denne forbindelse nedsat en særlig DBO-

taskforce, som består af Skatteministeriet, Udenrigsministeriet, DI, Dansk Erhverv og 

Danske Rederier. Skatteministeriets departementschef er formand for taskforcen.  

 

Taskforcen fungerer som et samarbejdsforum mellem Skatteministeriet og erhvervslivets 

organisationer og har til formål at klarlægge virksomhedernes behov med henblik på at 

indgå nye dobbeltbeskatningsoverenskomster med relevante lande. Taskforcen er hermed 

et forum, der medvirker til, at Skatteministeriet kan prioritere sine ressourcer mest hen-

sigtsmæssigt. 

 

Processen omkring tilvejebringelse af nye dobbeltbeskatningsoverenskomster eller opda-

tering af allerede eksisterende overenskomster er ofte langvarig. Fra det øjeblik, hvor 

Danmark retter henvendelse til et andet land om forhandling af en dobbeltbeskatnings-

overenskomst, og til det øjeblik, hvor et resultat ligger klar til undertegnelse, kan der gå 

flere år.  

 

Der arbejdes derfor løbende parallelt på at fremme aftaler med et antal lande, og det er 

udtryk for resultatet af et langt sejt træk, når dette manifesterer sig i nye eller modernise-

rede aftaler. 

 

Aktuelt blev der den 11. oktober undertegnet en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst 

med Japan. Dette skete i forbindelse med det danske officielle besøg i Japan i anledning af 

150-året for etableringen af diplomatiske forbindelser mellem de to lande. Den nye dob-

beltbeskatningsoverenskomst afløser en overenskomst fra 1968. Folketinget vil senere få 

denne overenskomst forelagt i form af et lovforslag om dansk tiltrædelse. 

 

Den 17. februar i år undertegnede skatteministeren en dobbeltbeskatningsoverenskomst 

med Azerbaijan. Regeringen har fremsat lovforslag om dansk tiltrædelse af denne over-

enskomst, jf. lovforslag nr. L 63. Azerbaijan har allerede tiltrådt overenskomsten. Hvis 

Folketinget vedtager lovforslaget inden årets udgang, vil overenskomsten hermed kunne 

finde anvendelse allerede fra 2018. 

 

Den 7. juni i år undertegnede skatteministeren på Danmark vegne sammen med en lang 

række andre lande og jurisdiktioner den multilaterale konvention til gennemførelse af til-

tag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til bekæmpelse af skatteudhuling og overskuds-

flytning – i daglig tale det multilaterale instrument, MLI.  
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MLI er udarbejdet som led i OECD’s BEPS-projekt (Base Erosion and Profit Shifting) 

og danner grundlag for, at allerede eksisterende dobbeltbeskatningsoverenskomster kan 

ændres med henblik på bekæmpelse af skatteudhuling og overskudsflytning, uden at en 

egentlig genforhandling af den enkelte dobbeltbeskatningsoverenskomst er nødvendig.  

 

Regeringen vil senere i denne Folketingssamling fremsætte lovforslag om dansk ratifika-

tion af MLI. 

 

Myndighederne i Chile har for nylig meddelt, at Chile har indgået en dobbeltbeskatnings-

overenskomst med Japan, og at kildeskattesatserne for renter og royalties er lavere end i 

Chiles dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Den dansk-chilenske dobbeltbe-

skatningsoverenskomst indeholder en mestbegunstigelsesklausul, hvorefter de lavere skat-

tesatser, som Chile har aftale med Japan, også skal gælde over for Danmark. De lavere 

skattesatser, der nu gælder, er netop blevet bekendtgjort. 

 

Folketinget har tidligere vedtaget et lovforslag om dansk tiltrædelse af en protokol til dob-

beltbeskatningsoverenskomsten med Brasilien. Den pågældende protokol er fortsat ikke 

tiltrådt af Brasilien. 

 

Som jeg ved tidligere lejligheder har givet udtryk for, må forhandlinger med andre lande 

om dobbeltbeskatningsoverenskomster foregå under den fortrolighed, som forholdene 

kræver. Jeg kan derfor ikke på dette sted gå nærmere ind i, hvilke lande Danmark i øje-

blikket forhandler med, og hvilke lande Danmark søger at komme i forhandling med.  

 

Jeg deltager naturligvis gerne i en fortrolig orientering af Skatteudvalget om igangværende 

aktiviteter, hvis dette ønskes. 

 


