
Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2018)

Skatteministeren (Karsten Lauritzen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsover-
enskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan

(Lovforslag nr. L 32)

Regeringen har et ambitiøst politisk ønske om at arbejde
aktivt for at udbygge og vedligeholde Danmarks net af dob-
beltbeskatningsoverenskomster, bl.a. af hensyn til varetagel-
se af dansk erhvervslivs globale interesser. Dobbeltbeskat-
ningsoverenskomster bidrager således til økonomisk udvik-
ling og vækst ved at skabe klarhed over virksomheders skat-
temæssige forhold og ved at sikre rimeligheden i, at dobbelt-
beskatning undgås. På denne måde forbedres samhandlen til
gavn for begge parter.

Regeringen lægger stor vægt på, at danske virksomheder
har de bedst mulige forhold i udlandet. Det har derfor høj
prioritet for regeringen, at der løbende indgås nye og bedre
dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre lande. Der
blev derfor i 2016 nedsat en DBO Task Force, hvor er-
hvervsorganisationerne er repræsenteret og løbende er med
til at klarlægge, hvilke lande der kunne være behov for at få
en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med og hvilke eksi-
sterende dobbeltbeskatningsoverenskomster, der med fordel
kunne revideres. Skatteministeriet har på den baggrund in-
tensiveret arbejdet med at styrke det danske netværk af dob-
beltbeskatningsoverenskomster.

Jeg er derfor glad for med dette lovforslag at kunne præ-
sentere endnu en aftale i rækken af danske dobbeltbeskat-
ningsoverenskomster og protokoller. Og lovforslaget står ik-
ke alene, men er et af fire forslag på DBO området, der

fremsættes i dag. Med regeringens indsats er der også lagt et
grundlag for, at der med et fortsat fokus i de kommende år
vil kunne komme flere og bedre dobbeltbeskatnings-
overenskomster til gavn for danske virksomheder og borge-
re.

Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets
samtykke til, at regeringen tiltræder en dobbeltbeskatnings-
overenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og
Japan. Overenskomsten afløser den gældende dobbeltbe-
skatningsoverenskomst af 3. februar 1968 mellem Danmark
og Japan. Lovforslaget har ikke været i høring, da regerin-
gen alene skal have Folketingets samtykke til, at overens-
komsten kan indgås.

En dobbeltbeskatningsoverenskomst har som sit hoved-
formål at eliminere dobbeltbeskatning. Overenskomsten in-
deholder regler for, hvornår Danmark henholdsvis Japan kan
beskatte indkomst, som en person eller et selskab, der er
hjemmehørende i den ene stat (bopælsstaten), modtager fra
den anden stat (kildestaten), og om hvordan bopælsstaten
skal lempe dobbeltbeskatning, når en indkomst også er be-
skattet i kildestaten.

Ud over regler, der skal eliminere dobbeltbeskatning, in-
deholder overenskomsten også regler, der skal søge at hin-
dre international skatteomgåelse samt procedurer for et ud-
videt myndighedssamarbejde mellem landenes skattemyn-
digheder, såsom indgåelse af aftaler ved dobbeltbeskat-
ningstvister og udveksling af oplysninger.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende
bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det
Høje Tings velvillige behandling.

Til lovforslag nr. L 32 Folketinget 2018-19
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