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Til de skattepolitiske ordførere i 
Folketingets politiske partier 
 
Forespørgsel: Hvad vil dit parti gøre for at få afsluttet en ny 
dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig?  
 
Jeg udgiver et nyhedsbrev på dansk ved navn ”ORIENTERING om franske forhold”, som 
udsendes en gang om måneden over internettet til noget over 1.000 internetmodtagere, hvoraf 
langt hovedparten har bopæl enten i Frankrig eller i Danmark, og hvori jeg orienterer om forhold, 
som kan have interesse for danskere, som bor i Frankrig, som har hus i Frankrig, som ønsker at 
flytte til Frankrig, eller som i øvrigt interesserer sig for Frankrig. Tidligere numre af nyhedsbrevet 
kan læses på Danskere i Toulouses hjemmeside www.danskereitoulouse.wordpress.com. Jeg har 
i mine nyhedsbreve beskæftiget mig en del med den manglende dobbeltbeskatningsoverenskomst 
mellem Danmark og Frankrig. Jeg bor i øvrigt selv i Frankrig. 
 
Det er min tanke, at septembernummeret af mit nyhedsbrev skal udkomme inden folketingsvalgets 
afholdelse den 15. september 2011, og jeg vil gerne deri kunne beskæftige mig med de danske 
politiske partiers syn på, at der ikke i øjeblikket er nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem 
Danmark og Frankrig og hvad hvert enkelt af de politiske partier vil gøre for at få genetableret en 
dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig. 
 
Derfor vedlægger jeg et spørgeskema om dette spørgsmål, som jeg beder dig som skattepolitisk 
ordfører for dit parti om at udfylde og sende tilbage til mig, således at det er mig i hænde senest 
onsdag den 7. september 2011. Modtager jeg ikke svar senest da, vil det i mit nyhedsbrev blive 
oplyst, at du eller dit parti ikke har ønsket at svare på de stillede spørgsmål. 
 

oo0OO0oo 
 
Den 10. juni 2008 opsagde den daværende skatteminister Kristian Jensen på den danske 
regerings vegne den hidtidige dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig, 
således at den bortfaldt i sin helhed den 31. december 2008. Forud derfor havde Folketinget 
gennemført en lov, som bemyndigede regeringen til opsigelsen og gennemførte visse 
overgangsordninger. Ved fremlæggelsen af forslaget til denne lov udtalte Skatteministeren, at 
vedtagelse af loven ikke i sig selv ville føre til, at dobbeltbeskatningsoverenskomsten blev opsagt, 
og at en opsigelse i øvrigt måtte forventes at få meget begrænsede skadevirkninger. Forud for 
opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten blev der imidlertid kun afholdt et enkelt møde 
med Frankrig, og det har desuden vist sig, at overgangsordningerne ikke var tilstrækkelige, og at 
det derfor har været nødvendigt at gennemføre en række ændringer af overgangsordningerne for 
at komme personer både i Danmark og i Frankrig til hjælp, fordi de var kommet alvorligt i klemme 
som følge af opsigelsen. 
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Men opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten giver fortsat problemer for danske 
pensionister, der bor eller ønsker at flytte til Frankrig, og som ikke er omfattet af 
overgangsordningerne. Desuden giver opsigelsen problemer for dansk erhvervsliv, der er 
erhvervsaktivt i Frankrig og for dansk rederierhverv, der anløber franske havne. 
 
Der har været bredt flertal i Folketinget for gennemførelse af den lovgivning, der gik forud for 
opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten. 
 
Opsigelsen skete for at gøre det muligt at beskatte personer i Frankrig, der modtog pensioner fra 
Danmark, med dansk skat. Hidtil var disse personer blevet beskattet i Frankrig af deres danske 
pensioner efter det såkaldte bopælslandsprincip, men Danmark ønskede at beskatte pensionerne i 
Danmark efter kildelandsprincippet, da pensionerne hyppigt var optjent, mens man boede i 
Danmark, og havde givet dansk skattefradrag for indbetalingerne til pensionsordningerne. 
 
Det var formentligt ventet, at Frankrig så til gengæld ville give dobbeltbeskatningslempelse for de 
betalte danske skatter, således at dobbeltbeskatning kunne undgås, men det gjorde Frankrig ikke. 
 
Frankrig fastholdt tværtimod sin ret til at kunne beskatte de samme pensioner, og siden den 1. 
januar 2009 bliver man fuldt beskattet af sine pensioner fra Danmark både til Danmark og til 
Frankrig, hvis man bor i Frankrig og ikke er omfattet af de overgangsordninger, som blev 
gennemført i opsigelsesloven. 
 
Frankrig havde i mange år gjort det klart, at man ikke ønskede at give afkald på den franske 
beskatning af de danske pensioner, og dette standpunkt har man fastholdt efter at 
dobbeltbeskatningsoverenskomsten er blevet opsagt. Frankrig er det land i verden, som har flest 
udenlandske pensionister boende på sit territorium, og den franske bosætningspolitik er tæt 
forbundet med den franske turistpolitik, idet Frankrig også er verdens største turistnation. Frankrig 
har derfor gjort det klart, at man under ingen omstændigheder vil acceptere en situation, hvor 
pensionister kan bo i Frankrig uden at skulle bidrage til det franske samfund med skat af sine 
pensionsindtægter samtidig med, at det er Frankrig, der har udgifterne til de pågældende til 
hospitaler, ældreforsorg, sygepleje, samt til offentlige udgifter i øvrigt til de pågældende. Derfor 
fastholder Frankrig beskatningen af pensionsindtægter fra Danmark uanset at dette fører til 
dobbeltbeskatning, og i dette spørgsmål ønsker Frankrig ikke at give sig – også af hensyn til den 
afledede effekt, som noget sådant ville kunne have overfor andre lande, som Frankrig har 
skatteaftaler med. Frankrig er desuden en stormagt, som ikke lader sig diktere af, hvad man 
forlanger fra andre landes side. 
 
Situationen er i øjeblikket helt fastlåst, og der er meget ringe udsigt til, at der kan opnås nogen 
form for overensstemmelse mellem de danske og de franske synspunkter, med mindre man fra 
dansk side begynder at indse, at man ikke i længden kan holde fast ved, at det er Danmark, der 
skal have hele skatten af de danske pensioner, og at Frankrig intet må få. Det går Frankrig aldrig 
med til, og lemper Danmark ikke på sin grundindstilling, kommer der ikke nogen ny dobbeltbeskat- 
ningsoverenskomst. Den facon, som opsigelsen skete på, spiller formentlig også en rolle, idet der 
er franske politikere, som har udtrykt nogen undren over den danske fremgangsmåde. Det er aldrig 
nogensinde sket før, at et land har opsagt sin dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig. Den 
manglende dobbeltbeskatningsoverenskomst giver desuden fortrinsvis problemer for danskere, der 
modtager pensioner i Frankrig og for dansk erhvervsliv, der opererer i Frankrig, og ikke i 
nævneværdig grad for franske pensionister i Danmark eller for fransk erhvervsliv, der har 
erhvervsinteresser i Danmark, og derfor har Frankrig tid til at vente med afslutningen af en ny 
skatteoverenskomst, da opsigelsen fortrinsvis skader danske interesser og ikke franske interesser. 
Frankrig holder desuden aldeles fast på, at beskatningen i Frankrig af danske pensioner skal ske 
efter franske regler og ikke efter danske regler. 
 



Dobbeltbeskatningen af danske pensioner for personer, der bor i Frankrig, er nu begyndt at give 
alvorlige problemer, og derfor er udvandringen af danske pensionister til Frankrig ophørt, og man 
ser tvært imod, at danske pensionister er ved at flytte fra Frankrig fordi de ikke har råd til at bo i 
landet længere. 
 
Hertil kommer, at den manglende dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig også giver en 
del problemer for dansk erhvervsliv, der har erhvervsinteresser eller datterselskaber i Frankrig, og 
for danske rederier, hvis skibe anløber franske havne, og samlet set har opsigelsen således 
betydet en nettoudgift for Danmark i stedet for den nettoindtægt, som var ventet som følge af at 
man ønskede at underkaste pensionerne dansk beskatning. Fra erhvervslivets side lyder der 
derfor gentagne opfordringer til at få genetableret en dobbeltbeskatningsoverenskomst med 
Frankrig snarest muligt. 
 
Frankrig har imidlertid (ligesom Spanien) tilbudt en løsning, hvor kildelandet må beskatte pension 
fra det andet land med maksimalt 15 %, og hvor bopælslandet nedsætter sin skat af pensionen 
med kildelandets skat. Dette vil medføre, at dansk pension højst beskattes efter skatteniveauet i 
Frankrig (eller i Spanien), dog mindst 15 %, og at dobbeltbeskatning undgås. 
 
Hvis man tænker sig en person i Frankrig, der modtager dansk pension på ca. 300.000 kr. årligt 
samt dansk folkepension på godt 60.000 kr., vil den danske skat typisk være ca. 35 %, medens 
den franske skat typisk vil være mellem 25 % og 30 %. Skal man betale skat til begge lande, vil 
skatten altså være mellem 60 % og 65 %. Men det er værd at bemærke sig, at Frankrig har tilbudt 
en løsning, hvorefter Danmark kan få halvdelen eller godt halvdelen af den skat, som man skal 
betale i Frankrig, eller knap halvdelen af den skat, som man skal betale i Danmark, til gengæld for 
at der afsluttes en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst. Man har altså fra fransk side strakt sig 
ganske langt for at nå frem til et kompromis. Til gengæld ønsker man ikke at vige fra, at de danske 
pensioner skal beskattes efter franske regler, når man bor i Frankrig. 
 
Danmark er imidlertid ikke gået videre med forhandlingerne med Frankrig på grundlag af det 
franske tilbud. 
 
Det siger sig selv, at ingen af parterne kan få imødekommet sine ønsker fuldt ud, når man skal nå 
frem til et kompromis om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst. Danmark står altså overfor et 
valg mellem enten ikke at få nogen ny dobbeltbeskatningsoverenskomst i det hele taget eller at få 
en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvor man slækker på kravet om, at kildelandet skal have 
hele beskatningen af pensionerne. 
 
Når det dernæst ligger fast, at Frankrig ikke viger fra kravet om, at danske pensioner skal 
beskattes efter franske regler og ikke efter danske regler, når modtageren bor i Frankrig, synes 
vejen til en løsning på konflikten at være at gå ind i en diskussion af, hvor stor en del af 
skatteprovenuet kildelandet skal have. Om det skal være 15 % som foreslået af Frankrig, eller om 
det skal være højere, 20 %, eller måske 25 %. Eller med andre ord, at Danmark sænker sit krav fra 
at kildelandet får hele skatten på 35 % til en lavere procentsats og altså sænker sit krav indtil man 
bliver enige med franskmændene. 
 
Er der dansk vilje skulle det derfor være muligt at få etableret en ny dobbeltbeskatningsoverens-
komst til gavn for dansk erhvervsliv og for danske pensionister, der bor i eller ønsker at flytte til 
Frankrig. 
 
    Med venlig hilsen 
 
 
       Klaus Vilner 



SPØRGESKEMA 
 

om etablering af en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig 
 

1) Forhandlingerne mellem Danmark og Frankrig om en ny dobbeltbeskatningsoverens-
komst er gået i hårdknude til skade for dansk erhvervsliv og for danske pensionister 
i Frankrig. Anser dit parti dette for en ønskværdig situation? 

 
 
 

2) Den manglende dobbeltbeskatningsoverenskomst betyder, at man som pensionist 
bliver dobbeltbeskattet, hvis man bor i Frankrig eller ønsker at flytte til Frankrig. 
Havde dit parti forudset denne situation, da det i sin tid stemte for opsigelsesloven?  

 
 

 
3) Havde dit parti forudset, at opsigelsen ville skabe problemer for dansk erhvervsliv, 

der er erhvervsaktivt i Frankrig? 
 
 
 

4) Anser dit parti det for en ønskværdig situation, at der fortsat ikke er nogen 
dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig? 

 
 
 

5) Hvad vil dit parti foretage sig efter folketingsvalget for at forsøge at få etableret en ny 
dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig? 

 
 
 

6) Mener dit parti, at det er Danmark, der skal tage initiativ til at få forhandlingerne med 
Frankrig i gang igen, eller skal Danmark fortsat forholde sig passiv? 

 
 

 
7) Er dit parti indstillet på, at det kan blive nødvendigt at sænke kravet om, at 

kildelandet skal have hele beskatningen af pensionerne til gengæld for at opnå aftale 
om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig? 

 
 

8) Har du i øvrigt bemærkninger til den nuværende dobbeltbeskatningssituation mellem 
Danmark og Frankrig? 

 
Dato 

 
Spørgeskemaet er besvaret af ____________________________________ 

            Navn 
 
    
             ____________________________________ 
             Parti 


