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ORIENTERING 

om franske forhold 
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      Maj 2010 

 

Udfyldelse af den franske selvangivelse efter at de nye franske regler om ophævelse 

af dobbeltbeskatning er blevet udsat 

For nogle dage siden orienterede jeg i en ekstraudgave af ORIENTERING om franske forhold om, 

at de nye franske regler til sikring af, at man som skattepligtig i Frankrig ikke ville blive 

dobbeltbeskattet af sine indtægter fra Danmark, var blevet udsat på ny og nu forventedes 

offentliggjort omkring månedsskiftet maj/juni i år. 

Jeg har i den seneste tid haft drøftelser med repræsentanter for Finansministeriet i Paris med det 

sigte, om muligt at prøve at nå frem til en midlertidig løsning, således at man som skattepligtig i 

Frankrig alligevel under en eller anden form ville kunne udnytte fradraget for betalte danske skatter 

på den franske selvangivelse. Dette ud fra det synspunkt, at såfremt de nye regler blev 

offentliggjort kort tid efter afleveringsfristen for selvangivelsen, så kunne man måske nå frem til en 

form, hvor man i selvangivelsen gav oplysning om det beløb, som ville kunne danne baggrund for 

fradrag, selvom de nye regler ikke var trådt i kraft på det tidspunkt, hvor selvangivelsen skulle 

afleveres. 

Drøftelserne med Finansministeriet har fundet sted i en positiv ånd, og jeg har mødt velvilje fra de 

pågældende repræsentanters side. De har dog anført, at de skulle have rygdækning, før de kunne 

udtale sig med bestemthed. 

I går har jeg imidlertid modtaget en e-mail fra Finansministeriet, hvor man afbryder disse drøftelser, 

idet man blandt andet udtaler som følger: 

”Je vous précise que nous préconisons, pour le moment, que les revenus de source danoise 

soient déclarés sur la déclaration d’impôt normalement, c’est-à-dire sans la mention d’un 

quelconque crédit d’impôt, pour la raison que nous ne pouvont, à ce jour, garantir une publication 

de l’instruction sur les conséquances de la dénonciation de la convention fiscale dans de prochain 

délais (de même que ce dispositif de crédit d’impôt ne sera confirmé qu’à l’occasion de cette 

publication). » 
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(Jeg skal dog understrege, at vi for øjeblikket må betinge os, at indtægter fra Danmark opføres på 

selvangivelsen på normal måde, det vil sige uden at omtale nogen form for fradrag af den årsag, at 

vi ikke i dag er i stand til at garantere, at en offentliggørelse af instruktionen, som omhandler 

følgerne af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten, kan finde sted i den nærmeste 

fremtid (samtidig med, at reglen om et sådant fradrag først vil blive bekræftet ved en sådan 

offentliggørelse)).  

Man må altså ud fra dette gå ud fra, at det nu er højst usandsynligt, at de nye regler, der skulle 

sikre, at man ikke bliver dobbeltbeskattet, vil være i kraft, når selvangivelsen skal afleveres her i 

Frankrig i den kommende tid, og er den ikke offentliggjort, kan man altså ikke udnytte de fradrag, 

som de nye regler skulle åbne op for. 

Man har ikke på noget tidspunkt fra ministeriets side lagt skjul på, at Frankrig er nødsaget til at 

indføre disse regler for at overholde sine EU-forpligtelser, og at indførelsen af disse regler netop 

skyldes, at man ønsker at tilgodese disse EU-forpligtelser, der skal sikre, at man ikke bliver 

dobbeltbeskattet. 

Ikke desto mindre må man nu se i øjnene, at man nu som skattepligtig i Frankrig næsten med 

sikkerhed bliver dobbeltbeskattet af sine indtægter fra Danmark for året 2009 i den udstrækning 

disse indtægter også er blevet beskattet i Danmark. 

Denne dobbeltbeskatning vil kunne omhandle indtægter på en række forskellige områder. De 

vigtigste er: a) modtagelse af danske pensioner (såfremt man ikke er omfattet af 

overgangsordningerne), b) modtagelse af dividender af danske aktier, c) modtagelse af 

engangsbetalinger fra ”Den Særlige Pensionsfond” og fra ”Lønmodtagernes Dyrtidsfond”, og d) 

modtagelse af lejeindtægter fra danske ejendomme og enkelte andre indtægter fra Danmark, som 

beskattes såvel i Danmark som i Frankrig. Hertil kommer så spørgsmålet om, i hvilket omfang 

man, hvis man er formueskattepligtig i Frankrig og ejer fast ejendom i Danmark, kan fradrage den 

danske ejendomsværdiskat som en partiel formueskat i den franske formueskat, idet man ellers 

også risikerer dobbeltbeskatning på dette område, idet dette spørgsmål også fortsat er uløst.  

I Frankrig har man en regel om, at hvis man modtager udenlandske indtægter fra lande, som 

Frankrig ikke har dobbeltbeskatningsoverenskomster med, og hvor disse indtægter tillige beskattes 

i det pågældende land, så beskatter Frankrig kun den del af den udenlandske indkomst, som 

udbetales efter at den udenlandske skat er betalt, medens den udenlandske skat ikke beskattes i 

Frankrig. Det vil altså sige, at der sker delvis dobbeltbeskatning, idet den del af indtægten, som 

udbetales efter at den udenlandske skat er betalt, beskattes både i det pågældende land og i 

Frankrig. 

Jeg skal i nærmeste fremtid i ORIENTERING om franske forhold komme med en vejledning om, 

hvorledes man skal deklarere disse udenlandske indtægter på den franske selvangivelse. 

 

Med venlig hilsen 

 

Klaus Vilner 
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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 og uden forpligtelser af nogen som helst art 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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