
Skatteministeriets mail af 9. december 2011 og mit svar af 21. 
december 2011 vedrørende dobbeltbeskatning 
 

  
Kære Sven Ulstrup. 
  
Tak for dit svar, som du har givet på den nye Skatteministers vegne. 
  
Jeg er opmærksom på, at den væsentligste årsag til, at Danmark i sommeren 2008 med tilslutning fra et bredt 
flertal af de politiske partier i Folketinget opsagde de daværende dobbeltbeskatningsoverenskomster med 
Frankrig og med Spanien, var, at man fra dansk side ønskede at kunne beskatte udbetalinger af pensioner, 
herunder også sociale pensioner, efter kildelandsprincippet, og derved opnå parallellitet mellem dansk 
skattefradrag eller bortseelsesret og dansk beskatning af danske pensionsudbetalinger. 
  
Imidlertid har det vist sig, at Frankrig ikke har vist sig villig til at indrømme dobbeltbeskatningslempelse for de 
danske skatter af danske pensioner, og det bevirker, at man bliver dobbeltbeskattet af de danske 
pensionsudbetalinger, hvis man ikke er omfattet af overgangsordningerne. Desuden giver bortfaldet af 
dobbeltbeskatningsoverenskomsten nu en række problemer for dansk erhvervsliv, der er erhvervsaktivt i 
Frankrig og i Spanien, og erhvervsorganisationerne har en del gange opfordret til, at der indledes forhandlinger 
med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster. 
  
Der er nu gået flere år siden dobbeltbeskatningsoverenskomsterne blev opsagt, og opsigelsen giver nu alvorlige 
problemer for en del personer, som bor i eller ønsker at flytte til Frankrig, ligesom dansk erhvervslivs problemer 
fortsat er uløste. Det er netop for at beskytte disse interesser at man normalt indgår 
dobbeltbeskatningsoverenskomster med fremmede stater.  
  
I stedet for, at parterne blot fastholder de oprindelige positioner og afviser at indgå i realitetsdrøftelser aom en 
løsning, er tiden derfor efterhånden kommet, hvor man bør se sig om efter mulighederne for at få løst de 
problemer, som den danske opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne har afstedkommet. Som 
bekendt havde jeg før Folketingsvalget kontakt til en række danske politikere, og det gav som resultat, at 
ordførere for partier, der i dag repræsenterer et flertal i det danske Folketing, gav udtryk for, at de mente, at 
Danmark nu burde tage initiativet til at få forhandlinger i gang med Frankrig og med Spanien om nye 
dobbeltbeskatningsoverenskomster. 
  
På den anden side giver det ikke nævneværdige problemer for franske eller spanske statsborgere, der flytter til 
Danmark, eller for fransk eller spansk erhvervsliv, at der ikke er en dobbeltbeskatningsoverenskomst, og derfor 
kan de to lande give sig god tid og behøver ikke bekymre sig om, at Danmark har foretaget et indgreb, som 
fortrinsvis skader Danmarks egne statsborgere og eget erhvervsliv. 
  
Som du ved, er Frankrig og Spanien fremkommet med et forhandlingsudspil, hvor man har tilbudt, at kildelandet 
kan få, hvad der svarer til omkring halvdelen af skatten af pensionerne, som bopælslandet så skal give 
dobbeltbeskatningslempelse for. Dette har Danmark afslået, idet man fra dansk side fortsat kræver, at 
kildelandet skal have 100 % af skatten og at bopælslandet ikke må få nogen skat overhovedet af pensioner, der 
udbetales til borgere, der bor i landet. 
  
Ved mine direkte og indirekte kontakter til franske politikere og embedsmænd ved jeg, at det går Frankrig aldrig 
med til, og det har Frankrig i øvrigt givet udtryk for i de omkring 40 år, dette spøregsmål har været rejst fra dansk 
side. Så det kan ikke komme som en nyhed. 
  



Tværtimod har man givet udtryk for, at så længe Danmark ikke lemper på kravet om at kildelandet får 100 % af 
skatten, så bliver der ingen forhandlinger. 
  
Det har derfor ikke megen mening fra tid til anden at lodde mulighederne for, nye 
dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og med Spanien, så længe man ikke fra dansk side 
fremkommer med et realistisk forhandlingsudspil, som man fra fransk og spansk side er villige til at forholde sig 
til. 
  
Danmark står derfor i realiteten med et valg mellem enten ikke at få nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst i 
det hele taget eller at få en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvor begge parter gennem forhandlinger 
forsøger at nærme sig et resultat, som er antageligt for begge parter. Og så længe man ikke fra dansk side 
indser, at der er nødvendigt at give for at få et resultat, så er det Danmark og den danske regering, der må bære 
ansvaret for at der ikke er dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og med Spanien. 
  
Det er på denne baggrund jeg har opfordret den nye skatteminister til at søge tilslutning blandt de politiske 
partier i Folketinget til, at der åbnes forhandlinger med Frankrig og Spanien om nye 
dobbeltbeskatningsoverenskomster på grundlag af et realistisk forhandlingsudspil, som også tilgodeser de 
danske ønsker, men hvor man slækker på kravet om, at kildelandet alene skal have hele skatten af 
pensionsudbetalinger. 
  
Jeg skal i øvrigt gøre opmærksom på, at det ikke er noget særkende for Danmark, at medarbejderen indrømmes 
skattefradrag eller bortseelsesret for indbetalinger til pensionsordninger. Det er rent faktisk det system, som 
efterhånden er indført i alle landene i Den Europæiske Union, og dette har ikke givet anledning til, at noget andet 
land end Danmark har stillet krav om at kunne beskatte udbetalinger fra pensionsordninger for personer, der er 
flyttet til et andet land. Indenfor EU er det normalt, at der gives skattefradrag for såvel medarbejderens og for 
arbejdsgiverens bidrag til pensionsordninger, og det er det system, som Europa Kommissionen i en del år har 
arbejdet for at få gennemført overalt. 
  
Alligevel er Danmark det eneste land i EU, som aktivt arbejder for at kunne beskatte udbetalinger af 
pensionsordninger også efter at man er fraflyttet Danmark. 
  
Når det påstås, at Danmark i kraft af regler i EU hvert år betaler et beløb til Frankrig til dækning at sygeudgifter 
for modtagere af dansk social pension og af dansk tjenestemandspension med bopæl i Frankrig, så er dette 
rigtigt. Men da der er tale om regler, som er indført generelt indenfor EU, så modtager Danmark på samme 
måde også bidrag fra de øvrige lande i EU til dækning af sygeudgifter for de samme persongrupper, hvis de 
bosætter sig i Danmark. Dette system er altså ikke en isoleret udgift for Danmark. 
  
Det skal i den forbindelse yderligere bemærkes, at der i medfør af disse EU - regler er indført en generel adgang 
til, at man kan blive underkastet forskellig form for pleje, herunder sygehusbehandling, i andre EU - lande, 
herunder i sit hjemland, men at Danmark har taget forbehold overfor dette, idet man fra dansk side ikke har 
været villig til at betale de udgifter, der er forbundet dermed. Man er altså som dansk pensionist bosiddende i 
udlandet væsentligt ringere stillet, end man er som pensionist fra de øvrige lande i EU. 
  
På denne baggrund kan det virke ejendommeligt, at reglerne indenfor EU om betaling for sygeudgifter kan 
anvendes til støtte for, at Danmark skal have skat af pensioner for danske pensionister i udlandet, når den 
danske sociale dækning efter disse ordninger rent faktisk er ringere end den er i de øvrige lande i Den 
Europæiske Union. 
  
Med venlig hilsen 
  
Klaus Vilner 
.  



  

  
----- Original Message -----  
From: Sven Ulstrup  
To: Klaus.Vilner@wanadoo.fr  
Sent: Friday, December 09, 2011 4:24 PM 
Subject: Dansk-franske skatteforhold 

 
Kære Klaus Vilner 

Du har i en mail af 29. oktober 2011 skrevet til den ny skatteminister. Du foreslår, at Danmark tager initiativ til 

forhandlinger med Frankrig (og Spanien) om nye dobbeltbeskatningsaftaler, og der søges et kompromis om 

beskatningen af pension, så Danmark accepterer, at kildelandets mulighed for beskatning af pension fra dette 

land begrænses til den procentsats, der kan opnås enighed om, f.eks. 20 eller 25 pct. 

Skatteministeren har bedt mig om at beklage, at han på grund af et stort arbejdspres ikke selv kan besvare din 

mail, og han har derfor bedt mig om at svare.  

Jeg kan oplyse, at skatteministeren har givet udtryk for, at det som udgangspunkt er vigtigt at have 

dobbeltbeskatningsaftaler med vigtige partnere som f.eks. Frankrig og Spanien, men at en 

dobbeltbeskatningsaftale dog ikke skal indgås for enhver pris.  

Han har også givet udtryk for enighed med den tidligere regerings linje om, at det har afgørende betydning ved 

forhandlinger om dobbeltbeskatningsaftaler, at når Danmark tidligere har givet skattefradrag for indbetalinger 

til private pensionsordninger, skal Danmark også kunne beskatte personer i det andet land af udbetalingerne 

fra disse ordninger, som om modtageren bor i Danmark. Det medfører også, at Danmark skal kunne beskatte 

sociale pensioner på samme måde, hvad enten modtageren bor i Danmark eller i udlandet.  

Der har været kontakter med Frankrig og Spanien, men der er ikke egentlige forhandlinger. Vi vil dog jævnligt 

søge at lodde mulighederne for nye dobbeltbeskatningsaftaler med de to lande. 

Venlig hilsen 

Sven Ulstrup  

SKATTEMINISTERIET 
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