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B 91 – Forslag til Folketingsbeslutning om en overgangsord-
ning, der forhindrer dansk beskatning af visse personer bosat 
i Frankrig og Spanien

Jeg vil herved orientere udvalget om, at det franske finansmini-
sterium nu har offentliggjort en ”Bulletin Officiel des Impôts” af 
2. august 2010. Denne bekendtgørelse indeholder regler, som 
især er af betydning på to områder, nemlig dels for personer og 
selskaber hjemmehørende i Frankrig, som modtager indkomst fra 
Danmark, dels for erhvervsmæssige foretagender hjemmehørende 
her i landet, som modtager indkomst fra Frankrig. 

For personer og selskaber hjemmehørende i Frankrig, som mod-
tager indkomst fra Danmark, er det flere gange nævnt, at Frankrig 
– i modsætning til de allerfleste andre lande – ikke har en intern 
regel om lempelse af dobbeltbeskatning af indkomst fra et andet 
land (end Frankrig). Danmark har en sådan regel i ligningslovens 
§ 33, og f.eks. Spanien har en tilsvarende regel.

Seneste har Klaus Vilner i en henvendelse af 9. maj 2010 til ud-
valget nævnt, at henvendelser til det franske finansministerium 
har givet det indtryk, at der ikke er udsigt til indførelse af en så-
dan regel, selv om den franske budgetminister havde bebudet reg-
len i et svar til senatet i december 2008.    

Jeg kan nu oplyse, at den nye Bulletin har en regel, hvorefter per-
soner og selskaber hjemmehørende i Frankrig, som modtager 
indkomst fra Danmark, kan få den franske indkomstskat af den
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danske indkomst nedsat med den danske skat af samme indkomst. Reglen har 
virkning for indkomst fra 1. januar 2009

Reglen medfører således, at piloter m.fl. hjemmehørende i Frankrig og ansat af 
SAS med base i København med virkning fra 1. januar 2009 kan få den franske 
skat af deres løn fra SAS nedsat med den danske skat af denne indkomst. 

Den franske regel om dobbeltbeskatningslempelse omfatter imidlertid ikke ind-
komst i form af pension. 

Som jeg tidligere har bebudet, vil jeg derfor fremsætte forslag om genindførelse af 
overgangsreglen for tjenestemandspensionister, som fandtes i lov nr. 85 af 20. fe-
bruar 2008 om bemyndigelse til opsigelsen. Reglen blev ophævet ved lov nr. 351 
af 6. maj 2009, idet den bebudede franske regel om dobbeltbeskatningslempelse 
tidligere også omfattede dansk pension, og en indkomst ikke kan være omfattet af 
to landes regler om dobbeltbeskatningslempelse. 

Erhvervsmæssige foretagender hjemmehørende her i landet, som modtager ind-
komst fra Frankrig, har haft det problem, at Frankrig opkræver kildeskat af ind-
komsten uden at give fradrag for de omkostninger, der er forbundet med erhver-
velsen af indkomsten. Skatteministeriet har påpeget over for de franske myndighe-
der, at når Frankrig beskatter franske foretager på grundlag af deres nettoindkomst 
(med fradrag for omkostninger), er det i strid med EU-retten, at Frankrig beskatter 
danske foretagender på grundlag af bruttoindkomst (uden fradrag for omkostnin-
ger). 

Jeg kan nu oplyse, at den nye Bulletin også præciserer, at den franske beskatning 
af et dansk foretagendes indkomst fra Frankrig ikke må være højere, end hvis fore-
tagendet var hjemmehørende i Frankrig. Danske foretagender kan derfor få allere-
de opkrævet kildeskat af bruttoindkomst nedsat under hensyn til omkostninger ved 
indkomsterhvervelsen.
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