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L 131 - Forslag til lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark
og Cypern.
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 11 af 9. marts 2011. Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Peter Christensen
/ Ivar Nordland

Spørgsmål 11:
Ministeren bedes bekræfte, at i en række tilfælde er danske selskaber ejet af selskaber registreret på Cypern, hvor dette selskabs egentlige ejere er bosat i Rusland, Hvide Rusland eller Ukraine.

Svar:
Hvorvidt der foreligger konstruktioner, som omtalt i spørgsmålet, kan jeg ikke give et konkret svar på. Idet sigtet med spørgsmålet synes at være at få afdækket, om Cypern med den
nye dobbeltbeskatningsaftale kan benyttes som transit for udbyttebetalinger, skal dog bemærkes følgende:
Hvis et dansk selskab udlodder udbytte til et cypriotisk selskab, der ejer mindst 10 pct. af
kapitalen i det danske selskab, kan Danmark efter dobbeltbeskatningsaftalens artikel 10,
stk. 2, litra a, ikke indeholde kildeskat af udbyttet. Det gælder allerede i dag efter moder/datterselskabsdirektivet, da Cypern er medlem af EU.
Hvis eventuelle russiske ejere i stedet havde ejet det danske selskab via et russisk moderselskab, ville der ikke være nogen dansk skat på udbyttet. Tilsvarende gælder, hvis eventuelle ejer fra Hvide Rusland eller Ukraine i stedet havde ejet det danske selskab via et moderselskab i deres respektive hjemlande.
Efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, er der ikke begrænset skattepligt af udbytte af
datterselskabsaktier, når beskatningen af udbytter fra datterselskabet skal frafaldes eller
nedsættes efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den stat, hvor moderselskabet er
hjemmehørende.
Efter de dobbeltbeskatningsoverenskomster som Danmark har med henholdsvis Rusland,
Hvide Rusland og Ukraine, så skal beskatning af udbytter nedsættes. Betingelsen for skattefrihed af udbytter fra datterselskabsaktier er dermed opfyldt. I den beskrevne situation vil
der derfor ikke være nogen grund til at gå via Cypern for at opnå skattefrihed af udbyttet.
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