
FSR – danske revisorer
Kronprinsessegade 8
DK - 1306 København K

Telefon +45 3393 9191
fsr@fsr.dk
www.fsr.dk

CVR. 55 09 72 16
Danske Bank
Reg. 9541
Konto nr. 2500102295

Skatteministeriet
Nicolai Eigtveds Gade 28
1402 København K

8. januar 2019

Forslag til lov om anvendelse af multilateral
konvention til gennemførelse af tiltag i
dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af
skatteudhuling og overskudsflytning

Skatteministeriet har den 30. november 2018 fremsendt ovennævnte forslag til
FSR - danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Vi har gennemgået forslaget, hvilket har givet anledning til spørgsmål og
kommentarer. Vi noterer os, at den multilaterale konvention af 24. november
2016 (herefter MLI) allerede er underskrevet og dermed tiltrådt af Danmark,
hvorfor en kommentering af selve MLIens bestemmelser ikke er relevant, idet
disse næppe kan ændres.

Vi vil dog komme med vores bemærkninger til udvalgte bestemmelser i MLIen,
hvor Danmark har mulighed for at træffe et valg.

Kommentarerne er opdelt således, at vores generelle bemærkninger fremstilles
først, hvorefter følger en række kommentarer til lovforslagets almindelige og
specielle bemærkninger.

Generelle bemærkninger
Det er FSR – danske revisorers opfattelse, at det er positivt, at Danmark
implementerer MLIen, og at implementeringen sker ved, at, at de fleste af de
forbehold, som der oprindeligt var taget ved underskrivelsen af MLIen, er fjernet.
Disse forbehold vurderes ellers at have medført en stor usikkerhed for danske
skatteydere ved anvendelse af Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Vi vil gerne opfordre til, at de oprindelige formål med
dobbeltbeskatningsoverenskomsterne ikke forglemmes. Det er således svært at
finde forståelse for, at skattemyndighederne ikke synes at have tilstrækkelig
beskatningshjemmel i national lovgivning og har brug for yderligere støtte i
dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. Vi antager, at en



Side 2dobbeltbeskatningsoverenskomst fortsat ikke kan udgøre hjemmel til beskatning
i Danmark. Det er ligeledes svært at forstå, at processen for at opnå en lempelse
af dobbeltbeskatning synes at blive mere kompliceret og tildeler
skattemyndighederne adskillige muligheder for nye skøn, inden en lempelse for
dobbeltbeskatning kan opnås, hvorved der opstår en ikke uvæsentlig
retsusikkerhed for skatteyderne i forhold til at opnå lempelse for
dobbeltbeskatning. Der skal naturligvis ikke herske nogen tvivl om, at det er i
alles interesse, at den rigtige skat, og kun den rigtige skat, betales i de enkelte
lande.

Den danske oversættelse af MLIens bestemmelser
Vi noterer os, at der i selve lovforslaget er medtaget en dansk oversættelse af
MLI’ens bestemmelser. Vi har i den forbindelse bemærket, at den danske
oversættelse i forslagets Bilag 1 visse steder forekommer uhensigtsmæssig.

På trods af, at vi er opmærksomme på, at det på side 141 i lovforslaget er
anført, at det er den engelske originale tekst, som finder anvendelse ved
tvivlsspørgsmål, foreslår vi, at den danske oversættelse revideres så den mere
præcist reflekterer den engelske originale tekst. Det må forventes, at mange
danske brugere af overenskomstteksten vil søge vejledning i den danske tekst.

MLIen som fortolkningsbidrag
Henset til, at MLIen er tiltænkt som et implementeringsværktøj af en række
forskellige tiltag aftalt på G20/OECD niveau under BEPS-projektet savner vi, at
forslaget præciserer, at hverken lovforslaget eller MLIen alene bør anvendes som
fortolkningsbidrag ved fortolkning af de enkelte tiltag, som MLIen søger at
implementere.

I den forbindelse synes det naturligt, at det ligeledes præciseres i lovforslaget, at
en fortolkning af disse tiltag derimod bør ske med afsæt i de relevante BEPS-
rapporter. Dette fremgår ligeledes af “Explanatory Statement to the Tax Treaty
Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting”, som fulgte med
MLIen.

Lovforslaget som fortolkningsbidrag
Vi noterer os, at lovforslaget indeholder en gennemgang af de enkelte artikler,
som fremgår af en typisk dansk dobbeltbeskatningsoverenskomst. Vi antager, at
lovforslagets gennemgang er i overensstemmelse med Den Juridiske Vejledning
og har derfor ikke foretaget en nærmere analyse af dette. Såfremt dette imod



Side 3forventningen ikke skulle være tilfældet, antager vi, at Skatteministeriet er enige
i, at det naturligvis må være Den Juridiske Vejledning, der skal bruges som
fortolkningsbidrag, således der ikke opstår unødvendige tvivlsspøgsmål.

Tilvalg af dobbeltbeskatningsoverenskomster
Lovforslagets Bilag 3 indeholder en liste over de
dobbeltbeskatningsoverenskomster, som Danmark notificerer som værende
omfattede dobbeltbeskatningsoverenskomster og derfor ændres jf. MLIens
bestemmelser.

Vi noterer os i den forbindelse, at visse af Danmarks
dobbeltbeskatningsoverenskomster ikke er at finde på denne liste, herunder
Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster med Holland, Schweiz og Tyskland
m.fl.

At der er dobbeltbeskatningsoverenskomster, som ikke er listet i lovforslagets
Bilag 3, findes besynderligt henset til, at det på side 167 i lovforslaget er
fremført, at regeringen gerne ser, at alle Danmarks
dobbeltbeskatningsoverenskomster bør være omfattet uagtet disse adskiller sig
fra hinanden.

Skatteministeriet bedes derfor redegøre for, hvorfor de enkelte
dobbeltbeskatningsoverenskomster, der ikke fremgår af Bilag 3, ikke er
medtaget.

Ligeledes bedes Skatteministeriet redegøre for om disse
dobbeltbeskatningsoverenskomster på et senere tidspunkt påtænkes at blive
omfattet af MLIen.

Kompetent myndigheds nye ansvarsområder herunder Del VI om voldgift
Det er efter FSRs opfattelse positivt, at der indføres mulighed for voldgift, også
uden for EU. Dette vil alt andet lige medføre mindre risiko for, at der opstår
dobbeltbeskatning. FSR kan dog godt være bekymrede for, om de processuelle
forhold i forbindelse med anmodning om voldgiftsbehandling og selve proceduren
omkring voldgiften kan virke hindrende for muligheden for at få behandlet en sag
om dobbeltbeskatning ved voldgift. FSR skal derfor opfordre til, at der fastsættes
mere klare retningslinjer for de processuelle forhold i forbindelse med voldgift,
herunder særligt



Side 4omkring de oplysninger, som kræves forelagt før en sag overhovedet kan anses
for anlagt til realitetsbehandling. Dette kan i sidste ende være en teknisk
barriere, der hindrer løsning af en dobbeltbeskatningssituation.

Det synes betænkeligt for retssikkerheden, at mange vigtige aspekter for danske
skatteydere bliver genstand for ”forhandling” mellem de relevante landes
myndigheder uden klare retningslinjer for, hvorledes dette skal foregå i praksis.

Særligt tilfælde hvor to landes myndigheder ikke kan blive enige om vilkårene for
voldgift, synes desværre som et realistisk scenarie, hvilket i sig selv synes at
medføre en eliminering af muligheden for voldgift og dermed garanti for løsning
af en dobbeltbeskatning.

Dette medfører i sig selv en stor usikkerhed for danske skatteydere, der dels
øger risikoen for overhovedet at kunne få løst en dobbeltbeskatningssituation og
dels vanskeliggør en korrekt fordeling af virksomhedernes skat, således at den
rigtige skat betales på tværs af landegrænser.

Begge forhold synes ikke at være urealistiske scenarier for danske skatteydere
efter en implementering af lovforslaget i sin nuværende form på trods af, at det
utvivlsom er i direkte modstrid med det primære formål med
dobbeltbeskatningsoverenskomsterne.

Skatteministeriets samlede vurdering af konsekvenser af lovforslaget
Skatteministeriet har på side 187 i lovforslaget opsummeret konsekvenserne af
lovforslaget. Af tabellen fremgår det, at lovforslaget ikke skønnes at have
væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.
Dette er dog ikke yderligere begrundet.

Vi har forståelse for, at det kan være vanskeligt konkret at begrunde skønnet
over de økonomiske eller administrative konsekvenser, men det er FSRs
vurdering, at de administrative konsekvenser forbundet med MLIen ikke må
undervurderes, herunder i forbindelse med opnåelse af lempelse.

Skatteministeriet opfordres til at redegøre for deres vurdering i forhold til de
økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet, da skønnet ikke
synes at stå i forhold til de reelle konsekvenser.



Side 5Ydermere synes de økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner at
være undervurderet særligt henset til det markant udvidede ansvarsområde og
den yderligere komplicerede forhandlingsproces for kompetent myndighed.
Skatteministeriet bedes derfor uddybe deres redegørelse for vurderingen af de
økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner, herunder særligt i
forhold til, at lovforslagets øgede ansvarsområder for kompetent myndighed.

Bemærkninger til lovforslagets almindelige bemærkninger

Afsnit 2.1:
Følgende fremgår af lovforslagets side 120 afsnit 2 (vores understregning):

”Det bemærkes, at bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke i
sig selv medfører, at der sker dansk beskatning. En
dobbeltbeskatningsoverenskomst kan medføre, at Danmark har mulighed for at
beskatte en given indkomst. Hvis Danmark faktisk skal beskatte en indkomst,
som betales til eller modtages fra det andet land, skal der ikke alene være
hjemmel til dette i dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Der skal også være
hjemmel til det i den interne danske skattelovgivning.” [FSRs understregning]

Ovenstående understregede formulering forekommer misvisende, da en
dobbeltbeskatningsoverenskomst udelukkende kan tildele beskatningsretten
mellem to lande, men ikke i sig selv give hjemmel hertil. Hjemmel til beskatning
for Danmark skal derfor findes i dansk skattelovgivning.

Det foreslås derfor, at ovenstående formulering ændres, således at dette
fremkommer tydeligt. Derudover opfordres Skatteministeriet til, at
konsekvensrettes herfor, da ovenstående synspunkt synes gennemgående i
lovforslaget.

Hvis det imod forventning skal forstås således, at Skatteministeriet finder, at der
fremadrettet kan findes beskatningshjemmel i en
dobbeltbeskatningsoverenskomst (eksempelvis i dobbelt ikke-
beskatningssituationer), bedes Skatteministeriet redegøre for, om de er enige i,
at det nødvendigvis også må betyde, at der i disse tilfælde vil være fuld adgang
til det nationale klage- og domstolssystem for disse spørgsmål.

Afsnit 2.2.1., artikel 9 (forbundne foretagender):



Side 6Følgende fremgår af lovforslagets side 124 under Artikel 9 (forbundne
foretagender) (vores understregning):

”Artikel 9 knæsætter det såkaldte ”armslængdeprincip” for transaktioner mellem
forbundne foretagender, f.eks. hvis et moderselskab i det ene land og et
datterselskab i det andet handler med hinanden på andre vilkår end dem, der
gælder på et frit marked (transfer pricing).”

Ud over, at ”et frit marked” synes at være en økonomisk betragtning i forhold til
prisdannelsen på et givent marked, og ikke en juridisk definition af
armslængdeprincippet, så afspejler ovenstående definition ikke definitionen i
artikel 9 fra OECDs modeloverenskomst, herunder OECDs transfer pricing-
guidelines, der tager udgangspunkt i priser og vilkår, som aftales mellem
uafhængige parter.

For at undgå begrebsforvirring foreslås det, at ovenstående tilpasses i
overensstemmelse med OECDs armslængdeprincip, dvs. ”priser og vilkår som
kunne være opnået mellem uafhængige parter” fremfor ”gælder på et frit
marked”.

Det fremgår endvidere af lovforslaget, at:

”Videre fastsættes det, at hvis det ene land forhøjer fortjenesten ved interne
transaktioner for foretagendet i dette land, så skal det andet land foretage en
passende nedsættelse af fortjenesten.”

For at undgå at introducere nye begreber, foreslås ”passende nedsættelse”
erstattet med ”korresponderende korrektion”, da der netop er tale om en
korrektion, der korresponderer den forhøjelse, som er foretaget af det andet
lands skattemyndigheder. Formålet med myndighedsforhandlingen er, at der skal
opnås enighed om prisen på de koncerninterne transaktioner, der er genstand for
en transfer pricing-korrektion.

Bestemmelsen i artikel 9 fra OECDs modeloverenskomst ligger desuden ikke op
til et skøn, der netop ikke ville løse en dobbeltbeskatning, hvilket ”passende
nedsættelse” derimod synes at indikere.

Afsnit 2.2.1., artikel 24 (udveksling af oplysninger):



Side 7Følgende fremgår af lovforslagets side 128 sidste afsnit vedrørende artikel 24
(udveksling af oplysninger) (vores understregning):

”Et land har dog ikke pligt til at give oplysninger eller udføre forvaltningsakter i
strid med dets lovgivning eller praksis eller give oplysninger, som ville afsløre
forretningshemmeligheder, eller som ville stride mod almene interesser.”

Vi antager, at ovenstående formulering ”har dog ikke pligt til” skal læses som
”må ikke”. Såfremt Skatteministeriet er enige heri, foreslås ovenstående
formulering ændret i tråd hermed.

Afsnit 3.2.3.3., artikel 8 – Transaktioner hvor udbytte overføres:
Skatteministeriet bedes bekræfte, at MLIens artikel 8 ikke vil have nogen
betydning for skatteydernes begrænsede skattepligt efter selskabsskattelovens §
2, stk. 1, litra c, når beskatningen skal nedsættes efter en konkret
dobbeltbeskatningsoverenskomst, også selvom nedsættelsen ikke følger af
moder-/datterselskabsforholdet i dobbeltbeskatningsoverenskomsten.

Det bedes endvidere bekræftet, at MLIens artikel 8 ikke har betydning for
skattefriheden på udbytter modtaget af et dansk moderselskab efter
selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Afsnit 3.2.4.2 artikel 13 – Kunstig undgåelse af status som fast
driftssted gennem undtagelse for bestemte former for virksomhed
Skatteministeriet bedes uddybe, hvorfor valgmulighed B ikke vælges, idet den
ses at være lempeligere for erhvervslivet. Det er umiddelbart vores vurdering, at
en udvidelse af fast driftsstedsbegrebet på dette punkt vil medføre et meget
begrænset skatteprovenu, men vil kunne belaste erhvervslivet og
skattemyndighederne med ikke uvæsentlige administrative omkostninger.

Afsnit 3.2.5.2 artikel 17 – Tilsvarende reguleringer
Jf. også kommentar til afsnit 2.2.1 ovenfor anbefales det, at begrebet tilsvarende
regulering ændres til korresponderende korrektion, da dette allerede er et kendt
begreb inden for dansk og international skatteret.

Bemærkninger til lovforslagets specifikke bemærkninger

Artikel 3 (Transparente enheder)



Side 8Følgende fremgår af lovforslagets side 190 afsnit 3 vedrørende Artikel 3
(Transparente enheder) (vores understregning):

”Det er således nu gjort helt klart, hvad der gælder, nemlig at bopælslandet kun
er forpligtet til at give lempelse for dobbeltbeskatning, når indkomsten kan
beskattes i det andet land efter bestemmelserne i
dobbeltbeskatningsoverenskomsten, herunder når indkomsten kan henføres til et
fast driftssted beliggende i det andet land.”

Ovenstående forekommer misvisende. Vi foreslår, at ovenstående formuleres
som følger:

”Det er således nu gjort helt klart, hvad der gælder, nemlig at bopælslandet kun
er forpligtet til at give lempelse for dobbeltbeskatning, når beskatningsretten
efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten er tildelt det andet land og indkomst
faktisk beskattes i det andet land, herunder når indkomsten kan henføres til et
fast driftssted beliggende i det andet land.”

Artikel 4 (Dobbeltdomicilerede enheder)
Vi foreslår, at artikel 4 ikke implementeres, idet det foreslåede system med
gensidig aftaleprocedure uden faste retningslinjer efterlader betydelig
retsusikkerhed.

Hvis Skatteministeriet vælger at fastholde artikel 4, bedes ministeriet komme
med eksempler på situationer, hvor det ikke er ledelsens sæde, der vil være det
afgørende kriterium.

Artikel 7, stk. 3-5 vedrørende forhindring af misbrug af aftaler
Vi foreslår, at fortrydelsesparagraffen vælges, jf. MLIens artikel 7, stk. 3-5.
Årsagen herfor er, at den synes at være relevant, da den netop tager alle
faktiske omstændigheder i betragtning og er konkret på den specifikke situation
(case-by-case) og dermed netop sikrer, at der ikke foreligger omgåelse eller
lignende.

I det omfang det af Skatteministeriet er vurderet, at muligheden allerede falder
inden for kompetent myndigheds kompetenceområde, synes det naturligt, at der
fastsættes retningslinjer for dette, således at det sikres, at ensartede sager
behandles på samme måde over tid.



Side 9Anvendelse af begrebet ”som sådant” i artikel 13 og 3
Udtrykket ”som sådant” optræder på side 125 og side 189 i lovforslaget i
følgende kontekst:

Side 125 vedrørende Artikel 13 (Kapitalgevinster):

På samme måde kan gevinst ved afhændelse af rørlig formue, som udgør en del
af erhvervsformuen i et fast driftssted – eller af det faste driftssted som sådant –
beskattes i det land, hvor det faste driftssted er beliggende.

Side 189 vedrørende Artikel 3 (Transparente enheder):

Artikel 3 handler om transparente enheder, hvorved forstås en enhed, som ikke
er et selvstændigt skattesubjekt, og hvor beskatningen i stedet foregår hos
ejerne. Et eksempel er et dansk interessentskab, hvor et overskud beskattes hos
de enkelte interessenter og ikke hos interessentskabet som sådant.

Skatteministeriet bedes redegøre for, hvad dette begreb dækker over i de to
ovenstående kontekster, da det forekommer uklart.

Danmarks forbehold efter Artikel 28, stk. 2 vedrørende dommer og
offentliggørelse
Vi noterer os, at Danmark har taget følgende tre forbehold i forhold til MLIens
artikel 28, stk. 2:

1. Konventionens Del VI (Voldgift) finder ikke anvendelse på omfattede
skatteaftaler indgået mellem Danmark og andre EU-medlemslande.

2. Konventionens del VI (Voldgift) finder alene anvendelse på omfattede
skatteaftaler i det omfang, at den anden part eller de andre parter i den
omfattede skatteaftale accepterer, at

a. Formanden for et voldgiftspanel skal være dommer, og
b. Danmark kan offentliggøre et resumé af afgørelser truffet af

voldgiftspanelet.
3. Konventionens del VI (Voldgift) finder ikke anvendelse i sager, hvor en

part har pålagt en fysisk eller juridisk person sanktioner for skattesvig,
forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed.

Vi noterer os, at det af lovforslagets side 214 og 215 fremgår, at ovenstående
forbehold foreslås taget på grundlag af, at der ønskes parallelitet mellem MLIens
bestemmelser omkring voldgift og bestemmelserne fra Rådets Direktiv (EU)



Side 102017/1852 af 10. oktober 2017 om skattetvistbilæggelsesmekanismer i Den
Europæiske Union (herefter EU voldgiftdirektivet).

Vi har i den relation følgende kommentarer til de ovenstående foreslåede
forbehold:

Det er FSRs opfattelse, at forbehold 2 forekommer mere restriktiv end de
tilsvarende regler efter EU voldgiftsdirektivet, der indeholder en vis fleksibilitet,
jf. nedenfor.

Det er derfor vores opfattelse, at forbehold 2 kan virke som en teknisk barriere
for, at voldgift overhovedet kan finde anvendelse i praksis mellem Danmark og
lande uden for EU. Vi finder det derfor nødvendigt igen at gøre opmærksom på
hele formålet med at indføre voldgift netop er at undgå dobbeltbeskatning.

Alene på baggrund af ovenstående foreslås det, at forbehold 2 fjernes.

I relation til kravet om formanden for voldgiftpanelet under forbehold 2 (a) gør vi
ydermere opmærksom på, at følgende fremgår af ordlyden fra EU
voldgiftdirektivets artikel 8 (vores understregning):

”Repræsentanterne for de kompetente myndigheder og de uafhængige, højt
estimerede personer, som er udpeget i overensstemmelse med, vælger en
formand fra den i artikel 9 omhandlede liste. Medmindre andet aftales af de
pågældende repræsentanter for hver kompetent myndighed og de uafhængige,
højt estimerede personer, skal formanden være en dommer.”

Henset til at forbehold 2 ikke synes at give mulighed for, at de to landes
kompetente myndigheder kan aftale andet, er forbeholdet således udtryk for en
væsentlig og urimelig stramning i forhold til EU voldgiftdirektivet.

I relation til kravet om offentliggørelse under forbehold 2 (b) gør vi opmærksom
på, at det af EU voldgiftdirektivets artikel 18 fremgår, at berørte personer ved en
offentliggørelse kan foretage indsigelser. Tilsvarende mulighed synes ikke at
fremgå af Danmarks forbehold 2 (b). Lovforslaget i sin nuværende form er
således også på dette punkt udtryk for en stramning sammenholdt med EU
voldgiftdirektivet.



Side 11Såfremt forbeholdene efter artikel 28, stk. 2 opretholdes, bør det derfor som
minimum ændres således, at det er i tråd med EU voldgiftdirektivet.

Tillige når der skeles til formålet med dobbeltbeskatningsoverenskomsten, synes
offentliggørelseselementet betænkeligt, da det kan have en afskrækkende effekt
for skatteydere, hvilket synes at modvirke ønsket om et effektivt redskab til
løsning af dobbeltbeskatning uden præjudiciel effekt. Det må derfor forventes, at
det over tid kan medføre et øget pres på det danske administrative klagesystem
og efterfølgende domstolssystemet.

Afslutningsvis bedes Skatteministeriet redegøre for, om Danmarks almindelige
regler for nedlæggelse af forbud om offentliggørelse vil finde anvendelse for
skatteydere i de tilfælde, hvor der vil blive tale om offentliggørelse efter endt
voldgift.

Forbehold, jf. Artikel 19, stk. 12, vedrørende voldgift ved afgørelse fra
klageinstans eller domstol
Det fremgår af lovforslagets side 208 sidste afsnit og side 209 første afsnit, at
Danmark bør tage forbehold som nævnt i MLIens artikel 19, stk. 12, litra a og b.

Skatteministeriet begrunder dette med, at de kompetente myndigheder i
Danmark ikke har mulighed for at fravige afgørelser, der er truffet af en
retsinstans eller af et administrativt nævn, dvs. en klageinstans.

Skatteministeriets begrundelse synes forvirrende og i modstrid med
Skattestyrelsens holdning.

Følgende fremgår således af Den Juridiske Vejledning 2018-2 afsnit
C.F.8.2.2.25.3. (vores understregning):

”Det antages, at den kompetente myndighed kun sjældent vil kunne indgå en
gensidig aftale, der kommer til et andet resultat end Landsskatteretten eller en
domstol. Det kan dog ikke udelukkes, at dette vil kunne ske, hvis der findes
konkrete omstændigheder, der kan begrundet dette.

Den kompetente myndighed er forpligtiget til at igangsætte den gensidige
aftaleprocedure over for den kompetente myndighed i det andet land, selv om
sagen er endeligt pådømt ved domstolene. Se punkt 35 i kommentaren til
modeloverenskomstens artikel 25”
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Skatteministeriet opfordres derfor til at fjerne forbeholdet eller alternativt
nærmere redegøre for sin begrundelse for et sådan forbehold, og hvorfor der i så
fald er forskel på Skatteministeriets opfattelse og Skattestyrelsens opfattelse af
pågældende spørgsmål.

Forbehold jf. artikel 23, stk. 5 og 7 vedrørende fortrolighed
Forbeholdet efter artikel 23, stk. 5 og 7 forekommer uhensigtsmæssigt og i
modstrid med formålet med voldgift.

Skatteministeriet bedes på den baggrund redegøre for valget samt rækkevidden
af dette forbehold.

Opsamling på valgte forbehold vedrørende voldgift
Da det altovervejende formål med voldgift er at løse
dobbeltbeskatningsproblematikker for skatteydere, bør Danmarks valg af
forbehold bero på hensynet til danske skatteyderes mulighed for effektivt at få
løst dobbeltbeskatningssituationer. Danmark bør derfor som alt overvejende
hovedregel tage så få forbehold som overhovedet muligt.

I en situation hvor:
 Der ikke er valgt offentliggørelse (modsat nuværende valg)
 Der ikke er særlige krav til voldgiftsmænd (modsat nuværende valg)
 Der er tale om en case-by-case løsning uden præjudiciel effekt

(overensstemmende med nuværende valg)
 Der er valgt fortrolighed hos skatteyder og rådgiver

Vil det være svært at forestille sig situationer, hvor Skatteministeriets
bekymringer (som har begrundet diverse forbehold vedrørende voldgift) synes at
være reelle. I den henseende gør vi opmærksom på, at hensyn til administration
af reglerne hos kompetent myndighed ikke bør være afgørende ved vurderingen
af, om der skal tages individuelle forbehold. Ligeledes opvejer disse bekymringer
ikke den negative effekt for skatteyderne ved at blive udsat for
dobbeltbeskatning, hvilket synes at være en reel risiko ved, at der tages så
mange forbehold fra dansk side, som lovforslaget i sin nuværende form lægger
op til.

Minimumsoplysninger for realitetsbehandling
I relation til spørgsmålet omkring minimumsoplysninger, der skal forelægges for
et lands kompetente myndighed, før en sag kan anses for at kunne
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strenge krav hertil jf. artikel 19, stk. 10.

Man bør derfor fra Danmarks side i vides muligt omfang arbejde for, at disse
oplysninger holdes på et minimum relateret til rent faktuelle oplysninger om
sagen. FSR ser ikke behov for, at myndigheden på dette tidlige tidspunkt skal
forholde sig til sagens materielle indhold.

Vi noterer os, at der i skrivende stund naturligvis mangler procedureregler for,
hvornår Danmark kan realitetsbehandle en voldgiftsag under MLIen. Vi noterer
os dog samtidig, at Danmark ved implementering af dette lovforslag forpligtiger
sig til, at disse voldgiftsager skal kunne fungere i praksis. Hvis det således er
skatteministerierets opfattelse, at dette pt. ikke er muligt i praksis pga.
komplicerede administration på tværs af landene, opfordres der til, at der med
det samme tages de fornødne tiltag, herunder lovgivning, vejledning, ressourcer
mv., der kan få voldgift under MLIen til rent faktisk at fungere i praksis. Det
bemærkes således igen, at hensynet til at løse dobbeltbeskatning må opveje
eventuelle administrative konsekvenser for myndighederne i forbindelse hermed.

Anlæggelsesfristen for voldgift
Skatteministeriet bedes bekræfte, at det i situationer, hvor der anmodes om
løsning af en dobbeltbeskatningssituation efter den almindelige gensidige
aftaleprocedure lige inden 3 års fristens udløb, kan skatteyder anmode om
voldgift, hvis de to kompetente myndigheder ikke kan nå til enighed efter 2
årsfristens udløb efter den gensidige aftaleprocedures bestemmelser (dvs. på det
5. år efter en kendelse, som har medført dobbeltbeskatning).

Særligt om Lovforslagets betydning for voldgiftklausulerne i Danmarks
dobbeltbeskatningsoverenskomster med Israel, Schweiz og Japan
For god ordens skyld bedes Skatteministeriet bekræfte, at en vedtagelse af
lovforslagets bestemmelser vedrørende voldgift eller tilsvarende implementering
af EU voldgiftdirektivet medfører, at voldgiftklausulerne i Danmarks
dobbeltbeskatningsoverenskomster med Israel, Schweiz og Japan aktiveres.

Vi står naturligvis til rådighed for eventuel uddybning af ovenstående.

Med venlig hilsen
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