
Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2009-10

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 5. november 2009

Betænkning
over

Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem
Danmark og Israel

[af skatteministeren (Kristian Jensen)]

1. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 7. oktober 2009 og var til 1.

behandling den 23. oktober 2009. Lovforslaget blev efter 1.
behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.

Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i 1 møde.

Høring
Lovforslaget har ikke været sendt i høring.

Spørgsmål
Udvalget har stillet 6 spørgsmål til skatteministeren til

skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger
Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sam-

bandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivel-
se ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde
dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller po-
litiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i
betænkningen.

Torsten Schack Pedersen V Karsten Lauritzen V Flemming Møller V Jacob Jensen V Mikkel Dencker DF Pia Adelsteen DF

Mike Legarth KF Charlotte Dyremose KF Anders Samuelsen LA nfmd. Nick Hækkerup S John Dyrby Paulsen S Thomas Horn

S René Skau Björnsson S Thomas Jensen S Jesper Petersen SF Niels Helveg Petersen RV fmd. Frank Aaen EL

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Liberal Alliance (LA) 3
Socialdemokratiet (S) 45 Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Dansk Folkeparti (DF) 25 Siumut (SIU) 1
Socialistisk Folkeparti (SF) 23 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1
Det Konservative Folkeparti (KF) 18 Sambandsflokkurin (SP) 1
Det Radikale Venstre (RV) 9 Uden for folketingsgrupperne 1
Enhedslisten (EL) 4 (UFG)
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Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 16
Bilagsnr. Titel
1 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af forslaget
2 Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af forslaget
3 1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 16
Spm.nr. Titel
1 Spm. om at bekræfte, at den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst

med Israel fra 1966 er en for Israel gunstig dobbeltbeskatningsoveren-
skomst, idet den bygger på eksemptionsprincippet, og oplyse, hvad over-
enskomsten har betydet for Israel, til skatteministeren, og ministerens svar
herpå

2 Spm. om at oplyse, i hvilket omfang aftalen tillægger Danmark en beskat-
ningsret, som der ikke er intern dansk hjemmel til at benytte, til skattemi-
nisteren, og ministerens svar herpå

3 Spm. om at bekræfte, at der efter ratificering af aftalen ikke længere skal
gives israelske studerende det såkaldte Færøfradrag, jf.
SKM2008.869SKAT, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

4 Spm. om at oplyse, om Danmark i forbindelse med forhandlingerne med
Israel har benyttet lejligheden til at spørge ind til Israels bosættelsespolitik,
til skatteministeren, og ministerens svar herpå

5 Spm. om i fortsættelse af besvarelsen af spørgsmål 2 at oplyse, hvor store
skattebeløb Danmark har givet afkald på, på grund af at der ikke er interne
danske regler til at kunne udnytte den i DBO’en anførte beskatningsret for
Danmark til beskatning af renter, der udbetales til en modtager i Israel, til
beskatning af aktieavance hos personer i Israel, der realiserer avance på
aktier i danske ejendomsselskaber, og til beskatning af israelske kunstnere
og sportsfolk, der optræder i Danmark, til skatteministeren, og ministerens
svar herpå

6 Spm. om i fortsættelse af besvarelsen af spørgsmål 2 at oplyse, hvor store
beløb i betalt skat til Israel det forventes, at Danmark årligt skal give i lem-
pelse i dansk skat hos danske borgere, der skal betale kildeskat i Israel i
henhold til den indgåede DBO af renter fra Israel (artikel 11), af avance på
aktier i israelske ejendomsselskaber (artikel 13), samt for kunstnere og
sportsfolk, der efter artikel 16 skal betale skat til Israel for honorarer m.v.
ved optræden i Israel, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
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