
ORDNING: 
 
 
 
 
NAVN: 
 
 
BESKATNING: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SELVANGIVELSEN: 

LIVRENTE/RATEPEN-
SION i arb.giverforhold 
Samt Tj.m.pens, ATP 
og Folkepension 

 
Pension de retraite 
 

 
Fuld skat 
-Fradrag på 10 % 
Dog maks. 3.660 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
 
Disse indtægter skal 
indberettes på den 
”røde” selvangivelse 
nummer 2047 på side 
1 under  
”Pensions, retraites, 
rentes”, hvor man 
anfører beløbet 
omregnet til euros. 
Beløbet skal dernæst  
fremføres til den 
almindelige 
selvangivelse, hvor det 
på side 3 anføres i 
rubrik 1AS, 1BS, 1CS 
eller  
1DS. 

 
AKTIER: 
Se Orientering om 
franske forhold, maj 
2013 side 5 og 6 samt 
”Instruktion på fransk” 
 
 

RATEPENSION 
 
 
Privat 

 
Contrat de capitalisation 
 

 
Den indbetalte kapital udbetales 
skattefrit. 
Ligningsmæssigt fradrag på 
4.600 € for enlige og 
9.200 € for ægtefæller 
 
Er kontrakten indgået før 25/9-1997, er 
det kun afkastet af indbetalinger fra og 
med 1/1-1998, der er skattepligtige. 
 
Er kontrakten indgået før 1/1-1983, er 
er udbetalingerne i sin helhed skattefrie 
i Frankrig. 

 
Indtægten som det skattemæssige 
afkast (læs mere herom i april-udgaven 
fra år 2011) skal ikke angives på den 
”røde” selvangivelse men skal  
omregnet til euros føres direkte ind på 
side 3 på den almindelige selvangivelse 
under rubrik 2CH. 
 
Er man ikke omfattet af 
overgangsordningerne og har betalt 
dansk skat af disse pensioner, skal  
man anføre den danske skat omregnet 
til euros i rubrik 8TA, så man får 
nedsættelse for den betalte danske skat 
i den franske skat. 

LIVRENTE 
 
 
Privat 

 
Rente viagère à titre onéreux 
 

 
Skat af 40 % af udbetalingerne 
(de 60 % er skattefrie, hvis 
udbetalingen påbegyndes efter at 
man er 60 år) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Udbetalingerne af disse 
pensioner skal indberettes på den 
”røde” selvangivelse nummer 
2047 på side 1 under ”Rentes 
viagères à titre onéreux”, hvor 
man anfører beløbet omregnet til  
euros. Beløbet skal dernæst 
fremføres til den almindelige 
selvangivelse, hvor det på side 3 
anføres i rubrik 1AW, 1BW, 1 CW 
eller 1DW alt efter hvornår man 
er BEGYNDT at modtage disse  
pensioner. Der gives et 
ligningsmæssigt fradrag efter 
hvornår man begynder at 
oppebære denne  
pension, og dette fradrag stiger jo 
senere man begynder at 
oppebære pensionen. Er man 
mellem 60 og 69 år, beskattes 
kun 40 % af udbetalingerne. Man 
skal dog anføre hele det beløb, 
der er modtaget. 

 


