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AVISEN Af Jonatan Rying Larsen og Mette Dyrskjøt

Eksklusivt for kunder

Kræver politisk handling

23. jul. 2013

Politikerne på Christiansborg skal i arbejdstøjet og få forhandlet en ny

dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO) på plads med Frankrig og Spanien.

Sådan lyder opfordringen fra transport- og logistikgiganten DSV, der over for Børsen slår fast, at

ophævelsen af DBO'erne med førnævnte lande i 2008 har kostet danske arbejdspladser.

"Regeringen bør hurtigst muligt få et par nye DBO-aftaler på plads med Spanien og Frankrig. Den

nuværende situation betyder, at opgaver, der før kunne løses i Danmark, er rykket til udlandet. Og

det har uden tvivl været med til at svække Danmarks konkurrenceevne," siger Jens Lund,

finansdirektør i DSV.

Han er forundret over, at den daværende VK-regering i sin tid opsagde DBO-aftalerne med to

lande, der er blandt de største økonomier i EU-samarbejdet.

"Fra politisk side handler det om at skabe de bedste rammevilkår for eksportvirksomhederne. Men

det virker som om, at Skatteministeriet ikke var klar over konsekvenserne, da de udarbejdede

lovforslaget" siger Jens Lund.

Venstre var med daværende skatteminister Kristian Jensen ved roret bannerfører for opsigelsen af

DBO-aftalerne i 2008. Men i løbet af foråret har Venstres medlemmer af Skatteudvalget to gange

bedt skatteminister Holger K. Jensen (SF) om en orientering om, hvordan det går med at få

etableret nye DBO'er med Frankrig og Spanien.

Begge gange har skatteministeren dog svaret, at der ikke gives oplysninger om forhandlinger med

andre lande, før de er afsluttet, da diskretion og gensidig fortrolighed er nødvendig for at opnå

brugbare resultater.

Dansk Industri (DI) anslår, at erhvervslivet hvert år taber omkring 200 mio. kr. efter opsigelsen af

DBO'erne med de to lande.
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