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Danmark er nodt til at boie sig i skattestrid med Frankrig og Spanien, mener Dansk Erhvery og
Dl. Men d€t atolses blankt af skatteminister Holger K. Nieben

De danske erhvervsorqanisationer er ved at miste tl[modigheden med en [angtrukken
skattestrid, som peger mettem det danske skatteministerium og skattemyndighederne i
Frankrig og Spanien.

'Skatteministeriet btiver simpelthen nodt tiI nu at bide skammen i sig og indse, at
forudsatningerne var forkerte, da Danmark ensidigt vatgte at opsige
dobbettb€skatningsaftalerne med de to tande," siger chefokonom i Dansk Erhverv Bo
Sandberg.
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Sammen med Dl peger Dansk Erhverv pe, hvordan danske virksomheder som folge af striden
dagtigt dojer med en rakke problemer, heribtandt dobbelte skattebeta[inger, bureaukrati og
en generett ringere behandling fra de to landes skattemyndigheder.
Sagen startede i 2008, hvor den davarende skatteminister Kristian Jensen M - hojst
usedvanliqt - valgte at opsige Danmarks sekatdte dobbettbeskatningsoverenskomst (DBO)
med [andene.

Rimeligt krav

Mitet var at fe de to - i Eu-forstand - stormagter til at anerkende Danmafks krav pA retten tit
fu[d beskatning af de danske pensionister, som vatger at skifte den danske regn og slud ud
med sydens mere behagel.ige himmelstrog. Et i ovrigt hett rimel.igt krav - mener et flertal i
Fotketinget - efter at de p;qa[dende danskere gennem deres arbejdsliv har nydt godt af den
danske fradragsret for pensionsopsparinger.
Men frem for at boje siq for den title ittre vikingenation i nord, valgte Frankig og Spanien i
stedet at satte hetene i. De mener nemlig, at danske pensionistkol.onier ved f.eks. rivieraen
og sotkysten nyder sA rigetig godt af de Lokate vetfardsgoder og har derfor bare at betale
deres de[ tit fettesskabet, uanset hvad den danske stat tidtigere skutte have givet af
skattefradrag.

'Da Danmark - ivores ojne helt usadvanLigt og uforstietigt - opsagde
dobbeltbeskatningsaftal.erne, btev det hevdet, at det ikke vitle have nogen negative
konsekvenser for erhvervslivet. Men det har atts{ siden vist sig tangtfra

at hotde stik," siger Bo Sandberg.
Han henviser tiI transportsektoren, spedit6rbranchen og piloter, som nogen af dem, der i
sarlig grad rammes. lfotge Dl er det atte virksomheder med eksport ti! de to lande, som
javntig rammes.

"Skatteministeriet me attse komme ned fra traet i den her sag og finde kompromisvitien frem,'
<iaar R^ S:nr lharn

Samme hotdning finder man hos Dl, hvor man vurderer, at de manglende aftaler formenttig
koster statskassen mere, end der overhovedet kan drives ind hos det trods att fetaI af
pensionsmodne danskere, som vinker farvel tiI venner og famitie for at titbringe deres sidste
l.evedr sydpS.
Chefkonsulent i Dl,.lacob Ravn, peger i denne forbindelse pe, hvordan virksomheder, som har
indkomst, der er skattepLigtig i Danmark, men som al.lerede har betatt udentandsk skat ifotge
de danske reg[er, fir fradrag for den udentandske skat.
'Vurd€ringen fra ftere af Dl's medtemsvirksomheder er, at der btiver givet skattetempetser for
ftere mittioner her, hvitket formentlig betyder, at der er tale om et vasentligt tab for
statskassen sigerJacob Ravn og peger pe, hvordan Danmark - da der var en DBO, havde ret til
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at beskatte med 25 pcl
Hvis de frustrerede erhvervsorganisationer havde troet, at de kunne finde stotte hos den nye
skafteminister Hotger K Nietsen (SF), sA kan de godt tro om igen.
'Den forrige regering opsagde Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og
Spanien for at sikre dansk beskatning af pensioner. Den bestutning er jeg futdstandig enig i,'
tyder det i et skrifttigt svar.

Behov for enighed

Se lange der ikke kan skaffes enighed med landene om pensionsbeskatningen, er der
desverre ikke basis for at indg6 en ny aftale, hedder det videre.

Det svar forst, Bo Sandberg simpelthen ikke.
'Det vil vere en meget tet og syntig indrommetse til efhvervslivet - uden negative
proyenuvirkninger - hvis man vitte genoptage forhandtingerne," siger han.
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