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Til Folketinget – Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 101 af 16. september 2015 (alm. del). Spørgsmålet
er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Karsten Lauritzen
/ Lise Bo Nielsen

Spørgsmål

Vil ministeren i forlængelse af svaret på SAU alm. del, spørgsmål 35, oplyse med hvilken
begrundelse, der er indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster, der indebærer, at udbyttebeskatning af udenlandske selskaber kan komme ned på 15 pct. i endelig skat i stedet
for de 23,5 pct. selskabskat, der er skatten ved udbytter til danske selskaber?
Svar

Jeg vil gerne henvise til mit svar på SAU alm. del spørgsmål 47. Heraf fremgår det blandt
andet, at formålet med dobbeltbeskatningsoverenskomsternes bestemmelse om udbytte
er at fordele beskatningsretten mellem de to lande, der er parter i overenskomsten. Det
forhold, at kildeskatten sættes ned som led i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, betyder
ikke nødvendigvis, at den samlede danske og udenlandske skat sættes ned.
Bestemmelsen om fx udbytte virker gensidigt, dvs. at den også har betydning for danske
investeringer i det pågældende udland. I forhold til indgående udbytter kan Danmark
således beskatte udbyttet, idet der dog skal gives fradrag for den skat, som udlandet efter
overenskomsten er berettiget til (typisk 15 pct.). Danmark indgår normalt kun dobbeltbeskatningsaftaler med lande med et skattesystem som ligner det danske, så modtageren af
udbytter beskattes typisk ligeledes i bopælslandet med lempelse for dansk skat. Det bemærkes, at det er OECD´s anbefalinger, at kildelandets beskatningsret for udbytter er 15
pct., når der ikke er tale om moder-/datterselskabsforhold.
I mit svar på SAU alm. del spørgsmål 35 blev det anført, at når et dansk selskab ejer porteføljeaktier i et andet selskab, skal det betale 23,5 pct. i selskabsskat (2015) af modtagne
udbytter fra porteføljeaktierne. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at præcisere, at dette
alene gælder udbytter fra noterede porteføljeaktier. Udbytter fra unoterede porteføljeaktier beskattes med 16,45 pct. i 2015 (70 pct. af 23,5 pct.) og 15,4 pct. i 2016 (70 pct. af 22
pct.).

Side 2 af 2

