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Fejl vedrørende pensionerne i de danske forskudsopgørelser 

Desværre er det kommet frem, at der også i år ligesom i fjor i en del tilfælde er konstateret fejl i de 

forskudsopgørelser, som Skat har udsendt, vedrørende udbetaling af pensioner. På denne 

baggrund opfordres de af læserne, som modtager dansk pension, til at efterkontrollere deres 

forskudsopgørelser og få dem rettet, hvis der er fejl i dem. 

Har man fået udstedt skattefritagelseserklæring, skal der naturligvis ikke betales skat til Danmark 

af beløbet. 

Men alligevel er det forekommet i en del tilfælde, at Skat i forskudsopgørelsen har opført beløbet 

som skattepligtigt til Danmark, og det har også betydet, at de pågældende har fået et skattekort 

med en trækprocent. 

Dette er naturligvis forkert. 

I Skat har man – ligesom i fjor – undskyldt sig med, at Skats edb-system ikke er udviklet til også at 

indføje det modsvarende fradrag, som ophæver pensionsudbetalingen, og dette er årsagen til, at 

pensionen optræder på forskudsopgørelsen. På den anden side synes der ikke at være 

vanskeligheder med at få selve pensionsbeløbet opført på forskudsopgørelsen. 

I andre tilfælde er hverken pensionen eller det modsvarende fradrag kommet med på 

forskudsopgørelsen, og så bliver slutfacit, at der ikke skal trækkes skat. 

Problemet med de forkerte forskudsopgørelser er opstået ved, at Skat har besluttet, at når der 

udbetales pension fra Danmark, så skal det opføres på selvangivelsen, og hvis der er givet 

skattefritagelse, så skal det modsvarende beløb også opføres på selvangivelsen. Og det er 

systemet åbenbart ikke udviklet til at kunne klare. Havde man valgt at holde det skattefritagne 

pensionsbeløb ude fra selvangivelsen, var problemet aldrig opstået. 

Er pensionsudbetalingen opført på ens forskudsopgørelse, kan man selv gå ind på internettet og 

foretage en rettelse. Man skal gå ind på siden med ændringer til opgørelsen og der finde rubrik 

475. Der skal man så anføre den skattefrie del af pensionerne svarende til de 

pensionsudbetalinger, som man har skattefritagelse for. 



Det er ikke helt enkelt at finde rubrik 475, og man kan derfor også vælge skriftligt gøre Skat 

opmærksom på fejlen og sikre sig, at den bliver rettet i en ny forskudsopgørelse. 

Gør man ikke det, kan man komme ud for, at der bliver trukket dansk kildeskat af pensionerne, i 

hvert fald af de pensioner, som udbetales af staten eller kommunerne. 

 

Supplerende oplysning vedrørende fransk avancebeskatning 

I det seneste nummer fra november 2009 af ORIENTERING redegjorde jeg for reglerne for den 

franske avancebeskatningsordning ved salg af værdipapirer. Jeg oplyste her, at såfremt det 

samlede salg af værdipapirer i et kalenderår oversteg et bestemt beløb, beskattes hele 

fortjenesten med en sats på 18 %, hvortil kommer prélèvements sociaux, der fra og med den 1. 

januar 2009 andrager 12,1 %, således at den samlede beskatning kommer op på 30,1 %. Jeg kan 

oplyse, at det beløb, som fortjenesten skal overstige, for kalenderåret 2009 er fastsat til EUR 

25.730. 

Men derudover indføres der fra og med den 1. januar 2012 en aftrapningsordning for 

avancebeskatningen ved realisation af værdipapirer fra den nuværende sats på 18 %, forudsat at 

man har ejet værdipapirerne tilstrækkeligt længe. 

Fra og med den 1. januar 2012 nedsættes avanceskatten med en tredjedel til 12 %, forudsat at 

man har ejet værdipapirerne i mindst 6 år, fra og med den 1. januar 2013 nedsættes 

avanceskatten med to tredjedele til 6 %, forudsat at man har ejet værdipapirerne i mindst 7 år, og 

fra og med den 1. januar 2014 bortfalder avanceskatten helt, såfremt man har ejet værdipapirerne i 

mindst 8 år. Hertil kommer så prélèvements sociaux, som fortsat skal betales af fortjenesten.  

Med venlig hilsen 

 

Klaus Vilner 

Orientering om franske forhold er et uafhængigt informationsbrev, som udsendes efter behov. Jeg vil deri 

forsøge at belyse emner, som kan have generel interesse for danskere, der bor i Frankrig. 

Informationsbrevet sendes gratis som e-mail til enhver, der fremsætter anmodning derom på 

Klaus.Vilner@wanadoo.fr. Desuden offentliggøres det på Danskere i Toulouse’s hjemmeside 

”http://danskereitoulouse.wordpress.com”. Ønsker man at afmelde informationsbrevet, bedes dette meddelt 

på samme e-mailadresse. 

Indholdet må ikke betragtes som individuel rådgivning, og selvom det tilstræbes at oplysningerne er rigtige, 

påtager jeg mig intet ansvar for urigtige, ufuldstændige eller manglende oplysninger. 

Enhver, der modtager orienteringen, er velkommen til at komme med supplerende oplysninger, med 

synspunkter eller med kommentarer til de emner, der behandles i informationsbrevet, eller med ønsker om 

emner, som ønskes belyst.  
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