
Grønland har tiltrådt § 23 og § 26 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Grønland ved protokol af 17. 

september 1997. 

Aftalen har virkning fra 3. juni 1998.  

 

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem 

Danmark og Canada 

Artikel 23  

Ophævelse af dobbeltbeskatning 

1. I Canada skal dobbeltbeskatning undgås på følgende måde:  

 a) Under forbehold af de gældende bestemmelser i Canadas lovgivning vedrørende fradrag i skat, der skal betales i 
Canada, for skat, der er betalt i et område uden for Canada, og enhver senere ændring af disse bestemmelser - 
hvilket ikke skal indvirke på det heri indeholdte almindelige princip - og medmindre et større fradrag eller lempelse er 
fastsat i Canadas lovgivning, skal skat, der betales i Danmark af fortjeneste, indkomst eller gevinst, der hidrører fra 
Danmark, fradrages i enhver canadisk skat, der skal betales af sådan fortjeneste, indkomst eller gevinst.  

 b) I tilfælde, hvor en person, der er hjemmehørende i Danmark oppebærer en fortjeneste, som omhandlet i artikel 13, 
stykke 6, som kan beskattes i Canada, skal Canada, under iagttagelse af de gældende bestemmelser i Canadas 
lovgivning vedrørende fradrag i skat, der skal betales i Canada, for skat, der er betalt i et område uden for Canada, og 
enhver senere ændring af disse bestemmelser - hvilket ikke skal indvirke på det heri indeholdte almindelige princip - 
indrømme fradrag, i enhver skat, der skal betales af denne person vedrørende en sådan fortjeneste, med et beløb 
svarende til den skat, der er betalt i Danmark af denne fortjeneste.  

 c) Under forbehold af de gældende bestemmelser i Canadas lovgivning vedrørende beskatning af indkomst fra et 
udenlandsk datterselskab og af enhver senere ændring af disse bestemmelser - hvilket ikke skal indvirke på det heri 
indeholdte almindelige princip - skal et selskab, der er hjemmehørende i Canada, med henblik på beregningen af 
canadisk skat være berettiget til ved beregningen af dets skattepligtige indkomst at fradrage ethvert udbytte, det har 
modtaget fra det fritagne overskud i et udenlandsk datterselskab, der er hjemmehørende i Danmark.  

 d) I tilfælde hvor indkomst oppebåret eller formue ejet af en person, der er hjemmehørende i Canada, er fritaget for 
beskatning i Canada efter bestemmelserne i denne overenskomst, kan Canada ved beregningen af skatten af anden 
indkomst eller formue tage hensyn til den indkomst eller formue, der er fritaget for beskatning.  

Udtrykkene »udenlandsk datterselskab« og »fritagne overskud« skal have den betydning, som det har i Canadas 
indkomstskattelov.  

2. I Danmark skal dobbeltbeskatning undgås på følgende måde:  

 a) Medmindre bestemmelserne i litra c) finder anvendelse, skal Danmark i tilfælde, hvor en person, der er 
hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst eller ejer formue, som ifølge bestemmelserne i denne overenskomst 
kan beskattes i Canada, indrømme:  

 (i) fradrag i den pågældende persons indkomstskat med et beløb svarende til den indkomstskat, der er betalt i 
Canada;  

 (ii) fradrag i den pågældende persons formueskat med et beløb svarende til den formueskat, der er betalt i Canada.  

 b) Et sådant fradrag skal imidlertid ikke i noget tilfælde kunne overstige den del af indkomst- eller formueskatten, 
beregnet uden sådant fradrag, der kan henføres til henholdsvis den indkomst eller formue, som kan beskattes i 
Canada.  

 c) I tilfælde, hvor en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst eller ejer formue, som ifølge 
bestemmelserne i denne overenskomst kun kan beskattes i Canada, kan Danmark medregne denne indkomst eller 
formue i beskatningsgrundlaget, men skal i indkomst- eller formueskatten fradrage den del af indkomst- eller 
formueskatten, som kan henføres til henholdsvis den indkomst, der hidrører fra, eller den formue, der ejes i Canada.  

3. I denne artikel skal fortjeneste, indkomst eller gevinster, som er oppebåret af en person, der er hjemmehørende i en 
kontraherende stat, og som kan beskattes i den anden kontraherende stat i overensstemmelse med denne overenskomst, anses 
for at hidrøre fra kilder i denne anden stat.  



 

 

 

Artikel 26  

Udveksling af oplysninger 

1. De kontraherende staters kompetente myndigheder skal udveksle sådanne oplysninger, som er nødvendige for 
gennemførelsen af bestemmelserne i denne overenskomst eller i de kontraherende staters interne lovgivning vedrørende 
skatter, der omfattes af overenskomsten, i det omfang denne beskatning ikke strider mod overenskomsten. Udvekslingen af 
oplysninger er ikke begrænset af artikel 1. Alle oplysninger, der modtages af en kontraherende stat, skal behandles som 
hemmelige på samme måde som oplysninger, der modtages i henhold til denne stats interne lovgivning og må kun meddeles til 
personer eller myndigheder (herunder domstole og forvaltningsmyndigheder), der er beskæftiget med påligning, opkrævning, 
inddrivelse eller klagebehandling, i forbindelse med de skatter, der er omfattet af overenskomsten. Sådanne personer eller 
myndigheder må kun benytte oplysningerne til skattemæssige formål. De kan meddele oplysningerne under offentlige 
retshandlinger eller retsafgørelser.  

2. Bestemmelserne i stykke 1 skal i intet tilfælde kunne fortolkes således, at der pålægges en kontraherende stat pligt til:  

 a) at foretage forvaltningsakter, der strider mod denne stats eller den anden kontraherende stats lovgivning eller 
forvaltningspraksis;  

 b) at meddele oplysninger, som ikke kan opnås ifølge denne stats eller den anden kontraherende stats lovgivning eller 
normale forvaltningspraksis;  

 c) at meddele oplysninger, som ville røbe nogen erhvervsmæssig, forretningsmæssig, industriel, kommerciel eller 
faglig hemmelighed eller fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis offentliggørelse ville stride mod almene interesser 
(ordre public).  

 

PROTOKOL  

Ved underskrivelsen af overenskomsten mellem Regeringen i Kongeriget Danmark og Regeringen i Canada til undgåelse af 

dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomst- og formueskatter er underskriverne blevet 

enige om, at følgende bestemmelser skal udgøre en integrerende del af overenskomsten:  

1. Vedrørende anvendelsen af overenskomstens artikel 3, stykke 1, litra i), og artikel 8, skal udtrykkene »transport med et skib« 

eller »skibsfartsvirksomhed«, betyde drift af et skib, således at hver rejse opgøres for sig.  

2. For så vidt angår Artikel 23, stykke 1, litra c), i overenskomsten omfatter udtrykket »Danmark« Grønland. Canada kan 

imidlertid, uanset bestemmelserne i overenskomstens artikel 32, den 30. juni eller tidligere i ethvert kalenderår give Danmark 

meddelelse om opsigelse af den foregående sætning, og i så fald skal den foregående sætning ophøre at have virkning for 

skatteår, som begynder den 1. januar eller senere i det kalenderår, som følger nærmest efter det år, i hvilket opsigelsen er 

givet. 

3. Artikel 26 i overenskomsten er blevet udvidet til at gælde for Grønland.  

4. For så vidt angår artikel 26 skal udtrykket »Kongeriget Danmark« og »Danmark« også gælde for Grønland, hvis ikke andet 

fremgår af sammenhængen.  

5. De skatter, som i medfør af denne protokol er omfattet af artikel 26 i overenskomsten, skal indbefatte følgende skatter, som 

opkræves i Grønland: indkomst-, selskabs- og udbytteskatter til Landskassen og kommunerne.  

6. Udtrykket »kompetent myndighed« betyder for så vidt angår Grønland, Grønlands Hjemmestyre eller den myndighed, som på 

Hjemmestyrets vegne er blevet befuldmægtiget til at behandle spørgsmål vedrørende overenskomsten.  

7. Denne protokol skal træde i kraft på og have virkning fra den samme dato som overenskomsten.  



TIL BEKRÆFTELSE HERAF har de undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet denne protokol.  

UDFÆRDIGET i to eksemplarer i København den 17. september 1997 på dansk, engelsk og fransk, idet hver tekst har lige 

gyldighed.  

For Regeringen i Kongeriget Danmark  

Carsten Koch  

For Regeringen i Canada  

Brian Baker 


