Skatteudvalget 2014-15
L 88 Spørgsmål 11
Offentligt

Skatteudvalget

Til:

Skatteministeren

Dato:

20. marts 2015

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 88
Forslag til lov om ændring af lov om kildeskatteloven og selskabsskatteloven.
(Indførelse af skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber m.v.).
Af Lisbeth Bech Poulsen (SF) m.fl.
Spørgsmål 11
Ministeren bedes oplyse de foreløbige resultater af SKATs undersøgelse af K/
S’er o.l. med deltagelse af russiske og ukrainske deltagere, herunder:
– Omfanget af danske K/S’er med sådan deltagelse
– I hvilket omfang, der er tale om investering i egentlig dansk erhvervsvirksomhed uden for den finansielle sektor
– I hvilket omfang det er konstateret, at de russiske og ukrainske investorer
har investeret personligt, igennem lokalt selskab eller gennem selskab
hjemmehørende i skattely (land eller jurisdiktion, som Danmark ikke har
DBO med)
– I hvilket omfang SKAT har anerkendt, at der ikke foreligger dansk skattepligt for resultatet af deltagelsen i det danske K/S, da der ikke foreligger
fast driftssted efter dansk intern ret
– I hvilket omfang SKAT har anerkendt, at der ikke foreligger dansk skattepligt for resultatet af deltagelsen i det danske K/S, da der ikke foreligger
fast driftssted i Danmark efter den med deltagerens hjemland indgåede
DBO
– I hvilket omfang SKAT som følge af bistandsbestemmelsen i DBO med
Rusland og Ukraine har fremsendt underretning til de pågældende skattemyndigheder om karakteren og deltagelsen af personer eller selskaber
hjemmehørende i det pågældende land i dansk registrerede K/S’er.
Det bedes herunder oplyst, i hvilket omfang sådan underretning er sket spontant (uden forudgående anmodning)
Det bedes herunder oplyst, i hvilket omfang sådan underretning er sket efter
anmodning fra de pågældende myndigheder.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Spørgsmålet ønskes besvaret senest den 27. marts 2015.
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Lisbeth.Poulsen@ft.dk og til
udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne

Mads Rørvig
formand
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