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L 44 - Forslag til lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger amt
administrativt samarbejde på beskatningsområdet.
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 11. januar 2012. Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Ole Birk Olesen (LA).

Thor Möger Pedersen
/ Ivar Nordland

Spørgsmål 2: Vil ministeren redegøre for, hvorfor ministeren mener det er nødvendigt at
gennemføre den del af lovforslaget, som vedrører implementeringen af anbefalinger fra
Global Forum on Transparency og Exchange of Information og som handler om at sikre tilstedeværelse af ejeroplysninger om alle former for selskaber uanset ejerandelens størrelse,
set i sammenhæng med, at det påpeges af erhvervslivet, at denne del af lovforslaget vil
medføre store administrative omkostninger?

Svar:
Spørgeren efterlyser en redegørelse for, hvorfor ministeren – ligesom den tidligere regerings daværende skatteminister – mener, at den anbefaling, som det nævnte Global Forum
har givet til Danmark, må imødekommes.
Det nævnte Global Forum er i færd med at undersøge, om alle dets medlemmer udveksler
oplysninger i skattesager i overensstemmelse med de gældende internationale standarder,
som fremgår af bl.a. OECD’s modeldobbeltbeskatningsoverenskomst og OECD’s model
for skatteinformationsudvekslingsaftaler. Der er ikke tale om, at Global Forum ændrer på
disse standarder, men Global Forum’s arbejde har ført til, at standarderne er blevet mere
præcise.
I standarderne indgår et krav om, at der skal foreligge, og skattemyndighederne skal kunne
få adgang til, oplysninger om ejere i alle selskaber uanset selskabets form og uanset ejerandelens størrelse.
Danmark har som medlem af Global Forum forpligtet sig til at overholde OECDstandarderne. Endvidere har Danmark igennem årtier anvendt OECD’s modeldobbeltbeskatningsoverenskomst som forlæg for bestemmelserne om administrativ bistand i de danske dobbeltbeskatningsoverenskomster. De skatteinformationsudvekslingsaftaler, som
Danmark indgået siden 2007 – indtil nu 36 - bygger ligeledes på OECD’s model for skatteinformationsudvekslingsaftaler.
Danmark havde således allerede inden oprettelsen af Global Forum folkeretligt forpligtet
sig til at overholde OECD-standarderne. Ved sin indtræden i Global Forum har Danmark
bekræftet denne forpligtelse.
Global Forum har nu henledt opmærksomheden på, at de danske regler med hensyn til tilstedeværelsen af ejeroplysninger ikke fuldt ud lever op til OECD-standarden for ejeroplysninger. Dette er taget til efterretning af den tidligere regering, og den nuværende regering er enig.
Begrundelsen for, at regeringen anser det for nødvendigt at gennemføre Global Forums anbefalinger er således, at det ville være i strid med Danmarks folkeretlige forpligtelser, dersom man undlod at følge anbefalingerne.
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