
 

 

L 8 - dobbeltbeskatningsoverenskomst med Ghana - 

besvarelse af samrådsspørgsmål C 
 
 
 
 

Samrådsspørgsmål 
C 

Hvordan er Skatteministeriets forhandlin-

ger om dobbeltbeskatningsoverenskomster 

med udviklingslande koordineret med 

handels- og udviklingsministerens indsats 

med at hjælpe udviklingslande til bedre at 

sikre egne skatteindtægter? 

 

Svar på samråds-
spørgsmål C 

Nu foregår der jo ikke dobbeltbeskatnings-

forhandlinger med u-lande i nogen stor 

udstrækning. Det er omkring 15 år siden, 

at Danmark sidst indgik en overenskomst 

med et afrikansk udviklingsland, og det var 

i øvrigt med Uganda. 

 

Jeg mener, at man må holde tingene adskilt 

her. Når der forhandles dobbeltbeskatning, 

så forhandles der dobbeltbeskatning. Der 

forhandles ikke udviklingsbistand eller an-
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det, der ikke har forbindelse til skatteom-

rådet. 

 

Jeg kan ikke se noget modsætningsforhold 

mellem dobbeltbeskatningsoverenskom-

ster og udviklingslandes skatteindtægter. 

Tværtimod, så indeholder dobbeltbeskat-

ningsoverenskomsterne bestemmelser om 

udveksling af oplysninger, sådan at det bli-

ver sværere at snyde i skat. De indeholder 

også i mange tilfælde bestemmelser om 

inddrivelse af skattekrav, sådan at det bli-

ver sværere at løbe fra regningen. 

 

Og vi kan trods alt heller ikke se bort fra, 

at udenlandske virksomheder alt andet lige 

vil være mere tilbøjelige til at investere i 

lande, hvor man har en fornuftig dobbelt-

beskatningsoverenskomst, end i lande, 

hvor man ikke har. 

 

Men det er selvfølgelig klart, at man aldrig 

får alt, hvad man beder om under en for-

handling. Det gør u-lande heller ikke. Og 
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jeg vælger at tro på medarbejderne i Skat-

teministeriet, når de fortæller mig, at mod-

spillet fra de ghanesiske kolleger under 

forhandlingerne var fuldt på højde med, 

hvad man oplever under forhandlinger 

med andre lande. 

 

Det er i det hele taget en misforståelse at 

tro, at man fra ghanesisk side ukritisk har 

solgt ud af egne interesser. Det har man 

ikke. 

 

Egentlig synes jeg, at det er trist, hvis man 

har så ringe en tiltro til, at man fra ghane-

sisk side er i stand til at varetage egne inte-

resser.  

 

 


