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Emne: Fradrag for den franske skat af tjenestemandspensioner pa den danske arsopgsrelse.

Kare Sven lJlstrup,

Heryed skaljeg tillade mig at komme tilbage tilet af vore yndlingsemner, nemlig overgangsordningen for
danske tjenestemandspensjonister med bopel i Frankrig, som blev genindfort i opsigelsesloven ved en
lov@ndring for ca et ers fid siden-

Ved denne lovandring blev forsogt indfort - og efter min opfattelse med et godt resultat - en ordning, som
betod, at den skaftepligtige ikke skulle vare forpligtet til at l@gge den danske skat svarende til den betatte
ftanske skat ud ien lengere periode, forvedkommende kunne fe denne danske skat tilbagebetalt I stedet
blev der indf6{ en mulighed for, at skatteyderen kunne fA den danske skat nedsat allerede ved
forskudsregistreringen med den skat. som vedkommende skal betale i Frankrig.

Jeg har oplevet danske tjenestemandspensionistef, som har haft det storcte besver med efter begering at fd
den danske skat nedsat med den forventede frarcke skat i forbindelse med forskudsregistreringen sidste
efterAr, idetiolk iSkat er vant til, at man kun kan fA skatten nedsat, nar man kan bevise_, at den-franske skat
er betalt elle. i hvert fald fasblaet, og i de tilfelde, der er blevet prasenteret for mig, har jeg opfordret de
pag@bende tal at_anbefale medarb€jdeme i Skat at tage kontakt med dig, og siden harjeg ikke hort mere, og
jeg 96r derfor ud f.a, at sporgsmabne er blevet lost pa denne m6de.

Nu opstdr s6 det neste sporgsmal, og det er hvad man skal gore iforbindelse med arsopgorelsen, de.er
udsendt for nogle dage siden.

G€r man ind i Skats skattemappe, vil man nu kunne konstatere, at der er udformet en sarlig rubrik, nummer
775, til indsettelse af den franske skat, som den tilsvarende danske skat kan neds@ttes med, sabdes at man
undger at blive dobbeltbesk€ttet. Denne rubrik er imidlertid normalt gre, hvilket betyder, at man ikke kan
indsatte ffad€get selv men skal henvende sig til en medarbejder i Skat og fa assistance fra denne til at
indsatte fradraget.

Vi gennemgikdenne problematik under en telefonsamtale sidste forar, og jeg gjorde ved denne lejlighed
opmerksom pa, at man ikke pa nuv@rende tidspunkt kan fremskaffe nogen som helst foam for dokumentation
for de ftanske skatter f€ de franske myndigheder. Indtagten er rkke engang selvangivet endnu. Man kan kun
fremkomme med sine egne eller ens revisors beregninger, eller i nogle tilfelde kan man anmode sit franske
skattecenter om at vere en behjelpelig med uden forbindende at udregne den ftanske skat af
tjenestemandspensionen, men det ef bestemt ikke alle steder at noget sgdant er muligt

Jeg udtrykte mig dengang sabdes, at man kun kunne komme med beregningen pa bagsiden afen
bagerpose, o9 selvom du dengang ikke brod dig om udtrykket, forstod jeg pe dig, at du accepterede
fremgangsmeden

I begyndelsen af marts mened i er udsendte jeg en ekstraudgave af mit nyhedsbrev, deromhandlerden
danske A|sopgsrclse, og pa side 2 nede.st harjeg omtalt beskatningen af de danske
tjenestemandspensioner, og heri skriverjeg, at man b6r anmode sit danske skattecenter om at vere en
behj€lpelig med atfa indsat beldbet for den franske skat iarsopgo.elsen

Jeg vedlagger den pAgaldende ekstraudgave af mit nyhedsbrev tilorientering.

Siden da erjeg imidlertid blevet madt med den indvending, at de danske skattemyndigheder atdrig vil
inds@tte forelsbige tal i en Arsopgorelse- Jeg er ikke endnu blevet modt rned titfelde, hvor
skattemyndighedeme har afuist at indsette belgbet, men det kan jo forekomme i den n@rmeste tid.

Derfor tyerjeg tildig om hjelp til hvorledes man skal lose dette p.oblem-

N6r det galder dansk tjenestemandspension for gret 2011 vil der vere betalt dansk kitdeskat af
udbetalingeme iforbindelse rned at disse udbetalinger har fundet sted. Den betalte danske skat vil fremge af
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den danske (forelobige) ersopgorelse, som af Skat er henlagt iskatteydemes skattemapper den 5- marts
2012, og belobet vil ligeledes fremge af den endelige ersopgsrelse, som dannes efrer den 15. marts 2012.

Tjenestemandspensionen er ogse skattepligtig i F€nkrig, og den skal derfor selvangives pe den franske
selvangivelse, som skal indgives ultimo maj maned i ar (eller i nogle tilfalde i begyndelsen afjuni mened).
Den franske grsopgorelse (avis d'imposition) for aret 2011 udsendes til skatteyderne den 15. september
2012, og den skyldige skat skal s5 betales derettef, hvjs jeg h usker rigtigt den 1 5 novembef (eller ved st@ne
belob den '15. november og den 15. decembea).

Det eraltsa ikke muligt pa nuvarende tidspunkt at ftemkomme med nogen form for officiel dokumentation for
den franske skat af tjenestemandspensionen, idet denne f6rst foreligger efler den 15. september iAr. Skal
man fremkomme med officielle tal, vil det tidligst kunne ske efrer den 15. september.

Den danske skat for skatGeret 2011 skal, hvis belobet overstigef k. 18.300, betales i tre rater i september,
oktobea og november 2012, og hvis man er tilmeldt til betaling via betalingsservice, hvad man typisk vil v@re,
safremt man har et sommeftus i Danmark, som man skal betale dansk ejendomsv@rdiskat af, vil skatten
blive beialt automatisk fra ens konto via betalinosseNice.

Dererfor mig at se to muligheder:

1) enten accepterer man at inds@tte forelobigt beregnede tal iersopgoaelsen pe nuv@rende tidspunkt
s6ledes atden danske skat nedsettes tilsvarende. Dette er efter hvad jeg forstar idyb uoverensstemmelse
med tilvante normer hos medarbejdere i Skat, og det giver selvfolgeligt ogse det problem, at man ikke rammer
rigtigtved beregningen af den franske skat, saledes at der efterfolgende skal ske en efterkontrolog en
efteregulering-

2) eller ogsd foretager man ikke nogen nedsattelse afden danske skat med den franske skat pa nuvarende
tidspunkt men venter til den franske ersopgorelse foreligger den 15. september i ar. Det vil sa komme til at
betyde, at der beregnes et procenttill@g afdet skyldige belob fra og med den 1-januar i5r, men dette
procenttilag kan man anmode om at fA fernet i frcrbindelse med, at man efter den '15. september anmoder
om at ia den danske skat nedsat med den franske skat.

Def opster se det problem, at man dsikeaer, at den danske skat er trukket via betalingsservice inden man naf
at € anmodningen om nedsattelse afden danske skat behandlet, og at man sA istedet f€r problemet med at
fa den for meget danske skat tilbagebetalt-

Jeg vil vare interesseret i at h6ae, hvilken eller hvilke losninger du har pA dette problem.

Jeg er utilg@ngelig i resten af denne uge men vil tillade mig at tage telefonisk kontakt om sporgsmelet i
begyndelsen af naste uge.

Med venlig hilsen

Klaus Vilner

Pallies le Bourg
F - 12540 Le Claoier
France

Telefon: 00 33 565 99 38 21
e-mail: Klaus Vrlrrer@wanaooo ff
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