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Svar på høring - Unngåelse av internasjonal dobbeltbeskatning

Det vises til brev fra Finansdepartementet datert 29.  mars 2006 m/vedlegg.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har følgende merknader:

Pkt. 5.3 T deav ilter.
AID slutter seg til Finansdepartementets synspunkter om at det generelt er mest
hensiktsmessig å regulere plikten til  å  svare trygdeavgift eller tilsvarende gjennom
trygdelovgivningen og trygdeavtaler med andre land. I forhold til trygdeavgift,  skulle
det således ikke være behov for særlige tilpasninger i skattelovens bestemmelser om
fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet,  med mindre det oppstår spesielle tilfeller
som antydet i høringsnotatet.

Når det gjelder trygdeavgift og skatt i internasjonal sammenheng ,  vil vi imidlertid
minne om det i visse situasjoner kan oppstå tilfeller som blir oppfattet som en form for
dobbeltbeskatning .  Dette gjelder spesielt tilfeller hvor norske pensjonister er bosatt i et
land Norge har trygdeavtale med, men som i motsetning til Norge finansierer trygden
(bl.a. helsetjenester )  fullt ut via skattesystemet. Norge er i slike tilfeller forpliktet til å
betale for pensjonistenes helsetjenester i henhold til trygdereglene  (f.eks. EØS-avtalens
trygderegler),  og som dekning for disse utgiftene svares det derfor trygdavgift av
pensjonen til Norge .  Siden Norge som kjent ikke trekker skatt av pensjoner som
utbetales til utlandet,  er de aktuelle pensjonistene imidlertid skattepliktig i
bostedslandet .  Enkelte opplever denne betalingen av skatt/ avgift til to land som en
form for dobbeltbeskatning.
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For øvrig har vi ikke merknader til forslaget.
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