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Spørgsmål 

Vil ministeren fremsende en oversigt over de områder, hvor der tillægges Danmark be-

skatningsret som kildeland, men hvor Danmark efter interne skatteregler ikke kan udnytte 

denne beskatningsret i dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Ghana? 

 

Svar 

Danmark kan efter interne skatteregler ikke udnytte den beskatningsret, som Danmark 

tillægges efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten på følgende områder: 

 

1. Faste driftssteder. Danmark kan efter artikel 7 beskatte en dansk virksomhed af 

indkomst fra et fast driftssted i Ghana. Danmark udnytter kun i begrænset om-

fang denne beskatningsret, idet indkomst i udenlandske faste driftssteder kun 

medregnes ved indkomstopgørelsen i Danmark i det omfang, at den danske virk-

somhed har valgt global sambeskatning, dvs. at resultatet i samtlige udenlandske 

datterselskaber og faste driftssteder medregnes ved indkomstopgørelsen i Dan-

mark. 

 

2. Udbytter. Danmark kan efter artikel 10 beskatte udbytte betalt til et modersel-

skab i Ghana med 5 pct. Danmark kan efter interne regler ikke udnytte denne 

beskatningsret. 

 

3. Renter. Danmark kan efter artikel 11 beskatte renter betalt til en modtager i 

Ghana med 8 pct., bortset fra renter betalt i forbindelse med statslån m.v., når 

modtageren er en pensionskasse, og når renterne er betalt i forbindelse med kre-

ditsalg. Danmark beskatter kun i særlige situationer renter, der betales fra Dan-

mark til en modtager i udlandet. Det er tilfældet, når renterne betales fra et kon-

cernforbundet dansk selskab til et udenlandsk selskab, når den udenlandske sel-

skabsbeskatning er mindre end 75 pct. af den danske, og når Danmark ikke har 

en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det pågældende land. Der bliver såle-

des ikke tale om dansk beskatning af renter udbetalt til en modtager i Ghana. 

 

4. Honorarer for teknisk bistand. Danmark kan efter artikel 12 beskatte honorarer 

for teknisk bistand betalt til en modtager i Ghana med 8 pct. Danmark har ikke 

begrænset skattepligt for sådanne betalinger. 

 

5. Visse kapitalgevinster. Danmark kan efter artikel 13 beskatte fortjeneste ved af-

hændelse af rørlig ejendom, som udgør en del af erhvervsformuen i et fast drifts-

sted, som en dansk virksomhed har i Ghana. Danmark udnytter kun i begrænset 

omfang denne beskatningsret, jf. pkt. 1 ovenfor. Videre kan Danmark beskatte 

en person, som er hjemmehørende i Ghana, af fortjeneste ved afhændelse af ak-

tier, hvis værdi for mere end 50 procents vedkommende hidrører fra fast ejen-

dom beliggende i Danmark. Danmark har ikke begrænset skattepligt for sådanne 

aktieavancer. 
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6. Kunstnere og sportsfolk. Danmark kan efter artikel 17 beskatte ghanesiske udø-

vende kunstnere og sportsfolk, der optræder i Danmark, af deres honorar for en 

sådan optræden. Danmark har ikke en særlig beskatning af udøvende kunstnere. 

Danmark kan derfor ikke udnytte denne beskatningsret, medmindre skattepligt er 

indtrådt efter kildeskattelovens almindelige regler. 

 

Mulighederne for at beskatte udbytter, renter og honorarer for teknisk bistand er gode 

eksempler på, at Ghana har sikret sig beskatningsret i overensstemmelse med egne inte-

resser.  
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