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Emne: L237 vedrørende § 13 J 

 

TIL SKATTEMINISTERIET 

 

Skatteministeriet anmodes om at svare på, hvorvidt ministeriet er enig i, at den nedsatte beskatning fra 

22% til 15,3% vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom jf. forslagets § 1, 

nr. 12: 

 

" I § 21 indsættes som stk. 2: »Stk. 2. Indkomstskatten for indtægt og fortjeneste som nævnt i § 2, stk. 1, 

litra b, som modtages af et pensionsinstitut omfattet af § 13 J, udgør 15,3 pct. af den skattepligtige 

indkomst.«" 

 

Også bør gælde for de samme pensionsinstitutters investeringer, der omfattes af begrænset skattepligt, jf. 

SEL § 2, stk. 1, litra a, f.eks. ved deltagelse i skattetransparente partnerselskaber (P/S), der investerer i 

infrastruktur, solcelleanlæg eller anden skattepligtig erhvervsvirksomhed i Danmark?  

 

Skatteministeriet anmodes samtidigt om at svare på, hvorvidt ministeriet er enig i, at kildeskatten på 

kontrolleret gæld, jf. SEL § 2, stk. 1, litra d også bør sættes ned fra 22% til 15,3% for pensionsinstitutter 

omfattet af § 13 J? En sådan nedsættelse kan være aktuel for pensionsfonde, der er hjemmehørende i 

Frankrig eller Spanien, som Danmark ikke har dobbeltbeskatningsoverenskomster med. 

 

Er Skattemisteriet ligeledes enig i, at der i beskatningsgrundlaget bør gives fradrag for udgifter til 

formueforvaltning, der er afholdt i forbindelse med at oppebære skattepligtige renteindtægter efter SEL § 

2, stk. 1, litra d,  jf. principperne i EU domstolens afgørelse i 2016 i sag C-252/14? 
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