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D\r har i et brcv af I 0. juni 201 3 opfordr€t til iddgr.ls. af dobbdtbeskahhgs-

rfraler med Fimkng og spanien ;ed udg,i€FP;kt i de to land€s udspil til 
r1r':33e2 33e2

pensionsbcshatnins. Det mcdforer, at persoder i dc to lmdesk l betale en

iarsk skat pa hojsi 15 pct. af deres damL pension, og rt peisonelnes bopels 
** skm dk

lmd ogsa Lan bcskatte pensionm, men med nedslag for do dmslc s}et 
' mrhpskm dk

Jeg b€nrrk€r, at i se fatd hejst skalpersofler ; de to lmdc bcale en samlet skat
af deres danske p€nsio. eftei fransk/spesk skatteniv€aq dog mindst 1 5 Pct.

Jeg finder ikke detre rimeligt. Best.tni4en af udbetalinger fra en Prilat Pensi
onsordninc skal modsv,re tidligere danske sk trefnd$g foi mdbetalingel til
or&iryen.Dansl. sociale Pensioncr cr fimsieret af Dantnffk"Frankjg og
Spdid opkr€vet retusionsbelob fta DarnerL til d*kning af detes udgiftet
for penoner I de to lande, der modtagcr dmsk socit pension.Alt d€t taler for,
et p€rsoner i Fra.kdg dltr Spanlen bor betale m skat af dtrs danske pensio-

ne4 d€r ef pa dansk sk tteniveq og ar slGtten bor tilfalde Danmaik.

Jeg er oplMrksom pa, atp€rsoner i Frank'ig udsEttcs for dobbeltbcskatring
Men intemnional pt2ksis er, at dobbeltbeskatning l€mpes af det land, hvor
indkomstnrodtag€ra er boser.Personet i SPanieD udsdtcs ikkc for dett€ Pro
blem, idet dette land - ligesom Dmmark - folger intemational prrlsis

Du nevne. problemet foi d,osk og for fnnsk/sP,nsk erhveflsliv Pe gimd af

de mmglende aftalet.

Jeg vil henil s!-lre, at EU retten i vidt omfmg giver foietag€ndet fra et EU-
land samc bes$'ttelse i et mdct Euland som dobbdibesl2bhgsaft ld

Foicr2gender kan altid klege tn EU-Konmissionen, hvis de diskrirninercs

Jeg er ogse interesseret i, ! Dmmerk iodgir dobbeltbeskringsaftaler med

Frad<dg og Spanien, men aft leme skal bave det .igtigc hdhold.
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