
Til lovforslag nr. L 17 Folketinget 2009-10

Skriftlig fremsættelse (7. oktober 2009)

Skatteministeren (Kristian Jensen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af
overenskomst mellem Danmark og Schweiz til undgåelse af
dobbeltbeskatning vedrørende skatter af indkomst og formue

(Lovforslag nr. L 17).
Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets sam-

tykke til, at regeringen tiltræder en protokol om ændring af
den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Dan-
mark og Schweiz.

Protokollen er underskrevet den 21. august 2009 og inde-
holder for det første en ændring af dobbeltbeskatningsover-
enskomstens artikel om udveksling af oplysninger i skattesa-
ger. Fremover vil myndighederne i Schweiz bistå de danske
myndigheder med oplysninger, der skal indhentes fra schwei-
ziske pengeinstitutter, når de danske myndigheder anmoder
om det. På dette punkt er den nye aftale parallel med de aftaler,
som Danmark har indgået med Belgien, Luxembourg, Singa-
pore og Østrig, som forelægges for Folketinget ved et lovfor-
slag fremsat samtidig med dette lovforslag.

Protokollen indeholder endvidere bl.a. en ændring af pen-
sionsbestemmelsen. Hidtil har pensionsudbetalinger kun kun-

net beskattes i pensionistens bopælsstat. Efter ændringen kan
pensionsudbetalinger – i overensstemmelse med nuværende
dansk forhandlingspraksis - beskattes i kildestaten, hvis der
har været fradrags- eller bortseelsesret for pensionsindbeta-
lingerne i kildestaten. Ændringen omfatter ikke pensionister,
der allerede var bosat i henholdsvis Schweiz eller Danmark
den 21. august 2009, og som allerede på den dato oppebar
pensionsudbetalinger fra det andet land. Her fortsætter bo-
pælsstatsbeskatningen af den pågældende pensionsordning.

Derudover indføres der ved protokollen sædvanligt kilde-
skattetræk på 15 pct. af udbyttebetalinger til modtagere i det
andet aftaleland.

Lovforslaget medfører engangsudgifter til tilpasning af IT-
systemer på ca. 500.000 kr. Lovforslaget skønnes at ville
medføre et varigt merprovenu i størrelsesordenen 95 mio. kr.,
hvoraf 60 mio. kr. hidrører fra forbedrede muligheder for ind-
hentelse af oplysninger, 25 mio. kr. fra beskatning af pensi-
onsordninger og 10 mio. kr. fra kildeskattetræk af udbytter.

Idet jeg i øvrigt henviser til bemærkningerne til lovforsla-
get, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige
behandling.
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