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L 122 - Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig
og Spanien (Overgangsordning for tjenestemandspensionister m.fl.).
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 8 af 2. februar 2011. Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Troels Lund Poulsen
/ Ivar Nordland

Spørgsmål: Ministeren anmoder om at fremsende en oversigt over, i hvilke tilfælde Danmark nu giver lempelse efter reglerne i ligningslovens § 33 for betalt skat til Spanien og
Frankrig for personer og selskaber, der er hjemmehørende i Danmark, for indkomster med
kilde i Spanien og Frankrig, hvor der efter den opsagte DBO ikke ville være kildebeskatning. Størrelsen af den samlede lempelse bedes oplyst.

Svar: Opsigelsen af den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst medfører, at
Frankrig nu kan beskatte personer og selskaber, hjemmehørende her i landet, af en række
indkomster, som Frankrig tidligere ikke kunne beskatte efter overenskomsten. De pågældende personer og selskaber kan nu få dobbeltbeskatningslempelse efter ligningslovens §
33 af disse indkomster. Det drejer sig om følgende indkomster med kilde i Frankrig:
Indkomst af erhvervsmæssig virksomhed i Frankrig – bortset fra indkomst ved eksport – i
tilfælde, hvor den pågældende person eller selskab ikke har et fast driftssted i dette land
(det vil typisk sige en filial, et kontor, et kortvarigt bygge eller anlægsarbejde),
Indkomst fra frit erhverv (selvstændig virksomhed som typisk ingeniør, arkitekt, læge m.v.)
i Frankrig i tilfælde, hvor den pågældende ikke har et fast tilknytningspunkt i Frankrig,
Udbytter, renter og royalties fra Frankrig, i det omfang disse udbytter ikke er omfattet af
EU’s moder/datterselskabsdirektiv eller rente/royaltydirektiv, som omfatter de fleste udbytte-, rente- og royalty-betalinger mellem de to lande,
Lønindkomst fra arbejde af kort varighed udført i Frankrig for en dansk arbejdsgiver,
Fransk pension (bortset fra fransk tjenestemandspension),
Såkaldt anden indkomst.
Det er ikke muligt at oplyse størrelsen af den samlede lempelse.

Opsigelsen af den dansk-spanske dobbeltbeskatningsoverenskomst medfører, at Spanien nu
kan beskatte personer og selskaber, hjemmehørende her i landet, af en række indkomster,
som Spanien hidtil ikke har kunnet beskatte efter overenskomsten. Det medfører, at de pågældende personer og selskaber nu kan få dobbeltbeskatningslempelse efter ligningslovens
§ 33 af disse indkomster. Det drejer sig om følgende indkomster med kilde i Spanien:
Indkomst af erhvervsmæssig virksomhed i Spanien – bortset fra indkomst ved eksport – i
tilfælde, hvor den pågældende person eller selskab ikke har et fast driftssted i dette land,
Indkomst af international skibs- og luftfart til eller fra Spanien,
Indkomst fra frit erhverv i Spanien i tilfælde, hvor den pågældende ikke har et fast sted i
Spanien,
Gevinst ved afståelse af aktiver i Spanien (bortset fra fast ejendom og fast driftssted), det
vil sige typisk gevinst ved afståelse af aktier i spanske selskaber og spanske værdipapirer.
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Lønindkomst fra arbejde af kort varighed udført i Spanien for en dansk arbejdsgiver,
Spansk pension (bortset fra spansk tjenestemandspension),
Kunstneres og sportsfolks vederlag for virksomhed i Spanien i tilfælde, hvor denne virksomhed er støttet af danske stat
Såkaldt anden indkomst.
Det er ikke muligt at oplyse størrelsen af den samlede lempelse.
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