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ORIENTERING 

om franske forhold 

 

              November 2011 

 

Udspil fra EU til afskaffelse af dobbeltbeskatning indenfor det europæiske 

Fællesskab 

Den litauiske EU-kommissær for skatter og toldunion, Algirdas Semeta, fremkom den 11. 

november i år med et udspil på vegne af EU - Kommissionen med henblik på afskaffelse af 

dobbeltbeskatning indenfor det Europæiske Fællesskab, idet dobbeltbeskatning anses for at være i 

modstrid med selve ånden bag det indre marked i EU. Kommissionen ønsker derfor at få fjernet de 

faktiske hindringer, som dobbeltbeskatning kan være for en mere konkurrencedygtig økonomi i 

Europa og på denne måde gøre det lettere at foretage investeringer og gøre forretninger indenfor 

EU. 

I den forbindelse udtaler Algirdas Semeta: ”Vi bør sende en meddelelse til alle borgere, 

virksomheder og handelspartnere om, at EU ikke beskatter to gange. Dobbeltbeskatning er en af 

de væsentligste hindringer for det indre marked og bør ikke længere ignoreres. Derfor har jeg i dag 

fremlagt en klar og effektiv måde at takle dobbeltbeskatning på, som vil gøre EU til et bedre sted at 

bo og arbejde i.” 

Der er her tale om det første udspil, som fremkommer som et resultat af den undersøgelse af 

dobbeltbeskatningsproblemer i forbindelse med transaktioner over landegrænserne indenfor EU, 

som EU – Kommissionen iværksatte sidste forår, og som jeg tidligere har omtalt, f. eks. på side 5 i 

augustnummeret fra 2010 af ORIENTERING om franske forhold, og det tyder rent umiddelbart på, 

at det er et ganske ambitiøst udspil, som kommissæren er fremkommet med.   

I første omgang femlægger man forslag om en udvidelse af direktivet om renter og royalty med 

henblik på at mindske tilfælde af, at et medlemsland opkræver en skat deraf i forbindelse med 

udbetalingen, mens et andet land også beskatter det samme beløb. Dernæst vil man fremkomme 

med forslag til løsning af grænseoverskridende dobbeltbeskatning på områder som arve- og 

gaveafgift og udbyttebetalinger på aktier. 

Det er formentlig på disse områder, det er lettest at finde en løsning, men på ingen af disse felter 

er der i dag problemer i forholdet mellem Danmark og Frankrig eller mellem Danmark og Spanien, 

idet der allerede på nuværende tidspunkt gælder regler af forskellig art, der ophæver 

dobbeltbeskatning.  
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Kommissionen vil desuden arbejde for yderligere løsninger med henblik på afhjælpning af 

dobbeltbeskatning over landegrænserne, herunder skabelse af et EU Forum med henblik på 

udarbejdelse af adfærdsregler i tilfælde af dobbeltbeskatning og indførelse af procedurer for 

bindende mægling, der skal gælde for uløste situationer af dobbeltbeskatning. Det er dog værd at 

bemærke sig, at der på disse områder ikke endnu er udarbejdet konkrete forslag, idet der først skal 

ske forhandlinger indenfor EU og med medlemslandene, før Kommissionens udspil vil kunne 

udmøntes noget konkret. 

Kommissionen er desuden opmærksom på, at der er en række situationer, hvor sammenstød af 

regler i de enkelte lande fører til, at der ikke sker beskatning af indkomst overhovedet, og 

Kommissionen vil derfor ligeledes i nær fremtid arbejde med at få indført effektive metoder til at 

undgå sådan dobbelt ikke-beskatning, som menes at forårsage betragtelige tab af offentlige 

indtægter i EU. 

I første omgang præsenteres forslaget for Europa Parlamentet og for Ministerrådet til diskussion. 

Inden man henfalder til grænseløs jubel over Kommissionens udspil, skal man imidlertid være 

opmærksom på, at medlemslandene indenfor EU hidtil har holdt aldeles fast ved, at beskatning 

skal være et rent nationalt anliggende indenfor EU, og ikke bør være omfattet af 

koordineringsbestræbelser fra EU’s side. Derfor har medlemslandene ikke hidtil været villige til at 

afgive skatteområdet til Fællesskabsretten. Og både Danmark og Frankrig har i øvrigt stået helt og 

holdent bag denne linie. 

Derfor er tidligere forsøg strandet på at få indført fælles regler indenfor EU på det skatteretlige 

område. 

Desuden kræver det medlemslandenes positive medvirken, hvis det skal lykkes at komme 

dobbeltbeskatning indenfor Fællesskabet til livs. Skat er nemlig et af de områder indenfor EU, hvor 

der kræves fuldstændig enstemmighed blandt medlemslandene, hvis man skal få indført fælles 

regler. Intet medlemsland kan forpligtes til mod sin egen vilje at indføre eller acceptere regler af 

nogen som helst art på det skattemæssige område, som det ikke selv er tilhænger at. 

Og så længe som konflikten mellem Danmark og Frankrig om pensionsbeskatningen fortsat er 

uløst, må det nærmest anses som utænkeligt, at i hvert fald Frankrig, men formentlig også 

Danmark, skulle acceptere noget som helst forslag, der skulle forpligte landene til at ophæve 

dobbeltbeskatning, som ville bringe spørgsmålet om beskatning af pensionerne udenfor disse 

landes egen kontrol. Det samme gør sig antagelig også gældende i forholdet mellem Danmark og 

Spanien. 

Derfor må det anses som givet, at spørgsmålet om pensionsbeskatning mellem Danmark og 

Frankrig (og mellem Danmark og Spanien) skal være løst, før det overhovedet vil være muligt at få 

disse lande til at medvirke til gennemførelse af fælles regler, der hindrer dobbeltbeskatning på 

pensionsområdet. 

Europa Kommissionen understreger i sit udspil, at der for øjeblikket ikke er noget som helst, der 

forhindrer medlemslandene i at udøve dobbeltbeskatning, når der ikke derved sker diskrimination 

på national basis. 
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I den tidligere EU-traktat fandtes der en bestemmelse, hvorefter medlemsstaterne i det omfang det 

var nødvendigt, skulle indlede indbyrdes forhandlinger med henblik på til fordel for deres borgere 

at sikre afskaffelse af dobbeltbeskatning indenfor Fællesskabet. Denne bestemmelse er dog aldrig 

blevet taget i anvendelse af Den Europæiske Domstol, og bestemmelsen udgik derfor af’ EU’s 

nuværende traktatgrundlag og ophørte i sin helhed med at være gældende med virkning fra 

december 2009, hvor de nuværende EU-traktater trådte i kraft, da den nærmest blev betragtet som 

værende uden indhold. 

På denne baggrund har Europa Kommissionen hidtil afvist alle klager, der indgives til 

Kommissionen, over dobbeltbeskatning, så længe beskatningen er generel, og der ikke ved 

beskatningen i et medlemsland sker forskelsbehandling mellem indbyggere i det ene medlemsland 

i forhold til indbyggere i et andet medlemsland. Det gælder eksempelvist også en klage, som jeg 

selv har indgivet til Europa Kommissionen over dobbeltbeskatning af danske pensionister i 

Frankrig. Denne holdning understøttes af en fast praksis i en række afgørelser fra Europa 

Domstolen, der også har fastslået, at der ikke for øjeblikket findes nogen regler i EU, der hindrer 

dobbeltbeskatning på ikke – diskriminatorisk basis indenfor EU. 

Det har været overvejet så i stedet at anlægge sag ved en national – dansk eller fransk – domstol 

og så i den forbindelse anmode om at få dobbeltbeskatningens forenelighed med 

Fællesskabsretten henvist til Europa Domstolen til afgørelse som et såkaldt præjudicielt 

spørgsmål. Muligheden for at få succes med et sådant forehavende må imidlertid anses for at 

være ganske ringe. De danske domstole har vist sig at være overordentligt tilbageholdende med at 

henvise spørgsmål til præjudiciel afgørelse ved Europa domstolen. Det mest sandsynlige er derfor, 

at man blot taber sin sag. Og skulle sagen blive henvist til Europa Domstolen, vil denne naturligvis 

dømme i overensstemmelse med gældende regler, og når der ingen regler gælder for øjeblikket, 

der hindrer dobbeltbeskatning, vil det naturligvis betyde, at man ikke får medhold i en eventuel sag 

ved Europa Domstolen. Man kommer altså til at ofre en masse tid og penge på noget, som man i 

realiteten ikke får noget som helst ud af. ”It is burning money”, som det hedder på engelsk. 

Et langt mere effektivt middel til at gøre opmærksom på sine problemer vil være at rette 

henvendelse til Kommissionen direkte, jfr. nedenfor.    

Jeg har været i kontakt med embedsmænd (og kvinder) i Europa Kommissionen og forespurgt, i 

hvilket omfang den dobbeltbeskatning, som er en følge af, at der ikke for øjeblikket er nogen 

dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig (og Spanien) har været genstand 

for overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af Europa Kommissionens udspil. 

Man har hertil svaret, at man er opmærksom på de problemer, som dette medfører, men at man 

ikke på nuværende tidspunkt har overvejet forslag overhovedet vedrørende dette spørgsmål. Man 

henviser i den forbindelse til, at Kommissionen i realiteten ikke har nogen som helst midler til at 

kunne påvirke medlemslandene, da skat er et rent nationalt anliggende. 

Man har imidlertid i Kommissionen oplyst, at man meget gerne vil have kendskab til de problemer, 

som denne form for dobbeltbeskatning afstedkommer, og at man derfor meget gerne vil have 

forelagt eksempler på denne dobbeltbeskatning, dens art, dens omfang og dens alvor, idet disse 

oplysninger vil kunne anvendes i forbindelse med kommende initiativer med henblik på at komme 

denne dobbeltbeskatning til livs.  
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Henvendelse til EU om dobbeltbeskatningsproblemer som følge af Danmarks 

manglende dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig 

Europa Kommissionens udspil til løsning af dobbeltbeskatningsproblemer er en enestående 

chance for at gøre EU direkte bekendt med de problemer, som man rammes af som følge af 

Danmarks manglende dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig. 

På denne baggrund skal jeg herved opfordre alle og enhver, som er ramt af denne situation, til at 

rette direkte henvendelse til Europa Kommissionen og præsentere deres sag og gøre opmærksom 

på de problemer, som de er ramt af i den nuværende situation. Det være sig fordi de allerede bor i 

Frankrig og er udsat for dobbeltbeskatning eller kan påregne senere at blive udsat for 

dobbeltbeskatning. Det være sig fordi de ikke har mulighed for at rejse til Frankrig, fordi de derved 

vil blive udsat for dobbeltbeskatning. Det være sig fordi de bor i Spanien og ikke har mulighed for 

at flytte til Frankrig eller omvendt på grund af dobbeltbeskatningen. Det være sig fordi de tidligere 

er flyttet fra Frankrig til Danmark og nu ikke længere har mulighed for at flytte tilbage til Frankrig på 

grund af dobbeltbeskatningen. Eller det kan være fordi de bor i Frankrig og nu er nødsaget til at 

flytte derfra på grund af dobbeltbeskatning. 

Man bør i henvendelsen oplyse om sin egen situation og præcisere, hvorledes 

dobbeltbeskatningen har påvirket ens hverdag og økonomi, hvad det økonomiske omfang er af 

dobbeltbeskatningen, og hvilke forholdsregler man har truffet eller overvejer at træffe som følge af 

dobbeltbeskatningen. 

Det er vigtigt, at så mange som muligt redegør for deres situation overfor EU Kommissionen, og at 

EU Kommissionen derved bliver gjort opmærksom på et så varieret antal af tilfælde som muligt, så 

Kommissionen får overblik over problemets omfang og alvor og kan tilrettelægge sine initiativer på 

de områder, hvor de virkelige problemer er. 

Henvendelsen kan skrives på dansk eller på et hvilket som helst andet af EU’s officielle sprog og 

bedes sendt som e-mail til e-mail-adressen TAXUD-CHAP@ec.europa.eu med reference 

”CHAP(2011) Denmark/France”. Overskriften bør være ”Indberetning til EU’s CHAP database om 

dobbeltbeskatning fra Frankrig og fra Danmark i anledning af EU’s udspil af 11. november 2011 

om dobbeltbeskatning”. Man må gerne i henvendelsen gøre opmærksom på, at der ikke er tale om 

en egentlig klage, men om en orientering af EU om de skadelige virkninger af dobbeltbeskatning 

indenfor EU. 

Hvis man vil, må man meget gerne sende mig en kopi af indberetningen på 

Klaus.Vilner@wanadoo.fr, således at jeg er orienteret om henvendelserne. 

Man vil dernæst formentlig per mail modtage en kvittering fra Europa Kommissionen, og 

henvendelsen vil derefter kunne indgå i Kommissionens fortsatte arbejde med 

dobbeltbeskatningsproblemer. 

 

Beskatningen af dansk tjenestemandspension giver fortsat anledning til problemer 

I foråret i år blev der ved en ændring af opsigelsesloven genindført en overgangsordning for 

personer, der er bosatte i Frankrig og modtager dansk tjenestemandspension, således at man nu 

mailto:TAXUD-CHAP@ec.europa.eu
mailto:Klaus.Vilner@wanadoo.fr
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på begæring kan få den danske skat af tjenestemandspensionen nedsat med den skat, som man 

skal betale til Frankrig af den samme tjenestemandspension. 

Det er dog en betingelse, at man har boet i Frankrig siden den 28. november 2007 og har 

modtaget pension, herunder tjenestemandspension siden den 31. januar 2008. Til ordningen er 

knyttet en ægtefælleordning, og adgangen til nedsættelse gælder for pension, som man har 

modtaget fra og med den 1. januar 2009. Man kan anmode om at få den danske skat nedsat 

allerede på det tidspunkt, hvor der indgives dansk forskudsopgørelse. Der gives nedslag både for 

almindelig fransk indkomstskat (impôt sur le revenu) og for sociale skatter (prélèvements sociaux). 

Nedsættelsen udgør et beløb svarende til den franske skat af den pågældende 

tjenestemandspension. 

Såfremt personen betaler fransk skat af andre indtægter end tjenestemandspensionen, udgør 

nedsættelsen den del af den samlede franske skat, der efter forholdet mellem 

tjenestemandspensionen og hele den i Frankrig beskattede indkomst vedrører den del af 

indkomsten, som vedrører tjenestemandspensionen. 

Disse nedsættelsesregler lyder i sig selv ganske logiske, men i praksis har de alligevel givet 

anledning til problemer. 

Den person, som bor i Frankrig og er under overgangsordningen og modtager dansk 

tjenestemandspension, vil normalt også modtage dansk folkepension, som han har skattefritagelse 

for i Danmark. Han skal derfor betale fransk skat både af sin danske tjenestemandspension og af 

sin danske folkepension. Men den danske nedsættelsesregel tager ikke hensyn til, at han har 

skattefritagelse for folkepensionen, og da han skal betale fransk skat både af 

tjenestemandspensionen og af folkepensionen, betyder det, at han ikke får hele den franske skat 

af tjenestemandspensionen godtgjort fra Danmark, men kun en del deraf. Han bliver nemlig stillet 

således at han kommer til at betale fransk skat af tjenestemandspensionen og dansk skat af 

folkepensionen, selvom han har dansk skattefritagelse for denne folkepension. 

Formlen for beregningen af nedslaget i den danske skat ser således ud: 

Fransk skat x tjenestemandspensionen/samlet fransk indkomst. 

Ofte udgør den danske folkepension ikke et større beløb end at man ikke kommer til at betale 

fransk skat deraf, idet det ligger indenfor den skattefri bundgrænse. I denne situation betaler 

personen ikke fransk skat af andre indtægter end tjenestemandspensionen, og man skulle så 

umiddelbart tro, at man skulle kunne få hele den betalte franske skat af tjenestemandspensionen 

godtgjort. Her har det danske skattevæsen imidlertid i en konkret sag afgjort, at der også i denne 

situation skal tages hensyn til folkepensionen ved beregningen af nedslaget for den franske skat af 

tjenestemandspensionen, og det kommer altså til at betyde, at man kommer til at betale dansk skat 

af folkepensionen, selvom man har dansk skattefritagelse for denne, også i situationer, hvor man 

ikke betaler nogen fransk skat af folkepensionen. 

Dette er direkte imod lovens bogstav, og jeg er derfor vidende om, at sagen er indbragt for 

skatteankenævnet. Skulle andre være i en tilsvarende situation, kan jeg derfor tilråde, at man ikke 

uden videre accepterer en sådan afgørelse fra Skat men overvejer at påklage denne. 



6 

  

Ny henvendelse om ophold i Danmark af erhvervsmæssig karakter 

I oktobernummeret fra i år af ORIENTERING om franske forhold gav jeg en fremstilling af regler og 

praksis med hensyn til, i hvilket omfang man kan påtage sig erhvervsmæssigt arbejde eller 

erhvervsmæssige aktiviteter i forbindelse med ophold i Danmark uden at blive fuldt skattepligtig til 

Danmark, såfremt man har adgang til en helårsbolig i Danmark, herunder til en feriebolig, som man 

som efterlønsmodtager, pensionist eller 65-årig og derover har ret til at benytte hele året, hvis man 

har ejet ferieboligen i mindst 8 år. 

Det fremgik af denne fremstilling, at praksis er restriktiv, og at det kun er meget begrænsede 

erhvervsmæssige aktiviteter, der ikke har løbende eller planlagt karakter, herunder besvarelse af 

sporadiske telefonopkald, e-mails og sms, der vedrører arbejde, og deltagelse i enkeltstående 

møder, som kan accepteres i forbindelse med ophold i Danmark på grund af ferie eller lignende, 

Opholdet må desuden ikke være af en sådan længde eller karakter, at man må være forberedt på, 

at der opstår situationer, hvor man kan blive udsat for at skulle påtage sig arbejde eller på i øvrigt 

at skulle stå til rådighed for sit arbejde under opholdet i Danmark. 

Skat har nu på foranledning af min anmodning derom udarbejdet en skatteretlig meddelelse, hvor 

disse regler er præciseret, så man nu som almindelig borger kan sætte sig ind i reglerne. Denne 

skatteretlige meddelelse kan læses på http://www.skat.dk/display.aspx?oId=1970978&vld=0. 

Den skatteretlige meddelelse vedrører imidlertid alene de tilfælde, hvor man i større eller mindre 

omfang påtager sig arbejde eller erhvervsmæssige aktiviteter under ferie eller lignende i Danmark, 

og ikke de situationer, hvor man rejser til Danmark i et direkte erhvervsmæssigt sigte uden at dette 

har tilknytning til ferieophold eller lignende i Danmark. 

Således som den nugældende praksis er udformet, vil der være mulighed for, at også ophold i 

Danmark af en sådan art medfører skattepligt til Danmark. 

Dette vil imidlertid være til skade for Danmarks samkvem med og samhandel med udlandet og vil 

være medvirkende til, at der skabes væsentlig usikkerhed for de pågældende om, i hvilket omfang 

de kan påtage sig sådant arbejde i det hele taget, såfremt regler og praksis i Danmark er udformet 

på en sådan måde, at man kan risikere at blive skattepligtige til Danmark derved. 

Derfor har jeg på ny den 25. november 2011 skrevet til Skatteministeriet og henstillet, at det tages 

under overvejelse at få indført forskrifter om et vist minimum for ophold i Danmark omfattende 

erhvervsprægede aktiviteter under ophold i Danmark både i forbindelse med ferie eller lignende og 

i forbindelse med rent erhvervsmæssige aktiviteter. 

Min henvendelse til Skatteministeriet er vedlagt som bilag til dette nummer af ORIENTERING om 

franske forhold. 

 

Nye regler for udstedelse af dansk pas 

Pas til danske statsborgere er hidtil blevet udstedt af danske kommuner samt af danske 

ambassader og konsulater i udlandet. Men fra og med den 1. januar 2012 kommer der nye regler. 

http://www.skat.dk/display.aspx?oId=1970978&vld=0
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Fra og med denne dato indføres de nye biometriske pas i Danmark som led i et internationalt 

samarbejde for at hindre grænseoverskridende kriminalitet og undgå misbrug af passet, f. eks. ved 

at passet forfalskes eller ved at andre forsøger at stjæle ens identitet og benytte passet. 

Det nye pas vil komme til at indeholde særligt sikrede digitale fotos, fingeraftryk og underskrift, der 

kræver særligt udstyr, og dette udstyr vil der ikke blive investeret i på de honorære konsulater. 

Derfor vil man i Frankrig for fremtiden kun kunne få udstedt pas på ambassaden i Paris. Men man 

vil fortsat kunne få udstedt pas ved henvendelse til Borgerservice i samtlige kommuner i Danmark. 

Da pasfoto og andre kendetegn tages med særligt udstyr hos den pasudstedende myndighed, skal 

man efter den 1. januar 2012 ikke længere selv medbringe pasfoto ved ansøgning om at få udstedt 

pas. 

Man skal derimod medbringe det sidst udstedte pas samt 2 stk. pasansøgninger, hvortil formularen 

kan rekvireres hos den pasudstedende myndighed. Det vil være tilrådeligt også at medbringe 

fødsels- eller dåbsattest samt personnummerbevis, sygesikringsbevis eller kørekort som 

dokumentation. 

Når det ny pas er udstedt, vil det blive tilsendt ansøgeren med almindelig post. 

På sigt vil en del lande indføre krav om, at man er i besiddelse af det nye biometriske pas, for at 

man kan få indrejsetilladelse i landet. F. eks. ventes USA indenfor overskuelig tid at ville kræve 

dette ved indrejse til landet uden visum. 

De hidtidige pas bevarer dog deres gyldighed indtil de udløber og vil indtil videre kunne anvendes 

som hidtil. 

Men fra den 1. januar 2012 vil det normalt være enklere at få sit pas udstedt eller fornyet under 

ophold i Danmark i stedet for at skulle rejse til Paris for at få det gjort. 

 

Dansk kørekort i Frankrig 

Et dansk kørekort er gyldigt ved kørsel i samtlige EU-lande og man kan derfor fortsat benytte sit 

danske kørekort selvom man flytter til Frankrig. 

Såfremt man som bosiddende i Frankrig idømmes en bøde for en færdselsforseelse, vil man 

imidlertid kunne blive tilpligtet at ombytte sit danske kørekort med et fransk. 

Indenfor EU er det det land, som man bor i, som skal udstede og forny kørekort, og er man 

bosiddende i Frankrig, skal man derfor henvende sig til et Préfecture eller Sous-Préfecture for at få 

sit kørekort fornyet, selvom man hidtil har haft et dansk kørekort. 

Et dansk kørekort er gyldigt til almindelig personbil og til motorcykel indtil man er 70 år og skal 

derefter fornyes. Men det tilsvarende franske kørekort er gyldigt hele livet, når man bor i Frankrig, 

for så vidt angår almindelig personbil under 3.500 kg. og motorcykel. Flytter man fra Frankrig 

tilbage til Danmark, skal et fransk kørekort imidlertid fornyes efter de danske regler, når man fylder 

70 år, selvom det ikke fremgår af selve kørekortet, at der er en sådan tidsbegrænsning. 
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Har man et dansk kørekort, skal man derfor have det ombyttet til et fransk kørekort inden man 

fylder 70 år, hvis man skal undgå at komme op til ny køreprøve. Man kan i øvrigt få et dansk 

kørekort ombyttet til et fransk når som helst, når man bor i Frankrig. 

Man skal henvende sig til et fransk Préfecture eller Sous-Préfecture for at få udstedt et fransk 

kørekort, og man skal i den forbindelse medbringe sit danske kørekort, to fotos, sit pas eller 

identitetsbevis samt dokumentation for at man bor i Frankrig (i form af en ny telefonregning eller en 

ny elregning). Man får så udstedt et midlertidigt fransk kørekort (récépissé), indtil man får det 

endelige franske kørekort, og det danske kørekort vil normalt samtidig blive inddraget. 

Dette midlertidige franske kørekort (récépissé) er imidlertid ikke gyldigt ved kørsel uden for 

Frankrig, og da det kan tage op til et par måneder at få det endelige franske kørekort, anbefales 

det at anmode om fransk kørekort på et tidspunkt, hvor man ikke har behov for at køre uden for 

Frankrig i nogen tid.  

En af mine læsere har gjort mig opmærksom på, at de franske myndigheder indsætter en klausul 

”70 DK” i et kørekort, som de udsteder på grundlag af et tidligere dansk kørekort. Dette er dog 

alene en oplysning om, at kørekortet er udstedt på grundlag af et tidligere dansk kørekort og 

indeholder ikke nogen begrænsning om, at kørekortet kun er gyldigt til man er fyldt 70 år. En sådan 

begrænsning gælder nemlig ikke for franske kørekort, når man bor i Frankrig. 

 

Kørsel med en fransk indregistreret bil i Danmark 

Hvis man bor fast i Frankrig, kan man normalt uden problemer køre ind i Danmark med sin fransk 

indregistrerede bil under sædvanlige kortvarige ophold i Danmark. 

Den helt nøjagtige regel går ud på, at man kan opholde sig i Danmark – uden at lade sin 

udenlandsk indregistrerede bil indregistrere i Danmark – i en tidsbegrænset periode på op til et år 

eller op til i alt 365 dage indenfor en periode på 24 måneder, uden at køretøjet skal indregistreres i 

Danmark. Det der er afgørende, er altså hvor længe bilens ejer opholder sig i Danmark og ikke 

hvor længe køretøjet befinder sig i Danmark. Man kan altså udmærket have sin fransk 

indregistrerede bil stående i Danmark uden at man selv befinder sig der. Og reglerne for hvor 

længe man må opholde sig i Danmark uden at bilen bliver registreringspligtig, er i praksis lige så 

vide som reglerne for, hvor længe man selv som udlænding må opholde sig i Danmark uden at 

man bliver skattepligtig til Danmark. 

En fransk indregistreret bil er underkastet de almindelige franske regler om periodisk syn (contrôle 

technique) hvert andet år fra og med det fjerde år efter den første indregistrering, og man er derfor 

pligtig at lade bilen underkaste sådant syn i Frankrig, selvom man har den stående i Danmark. 

Endvidere indeholder de fleste franske forsikringsselskabers vilkår for automobilforsikringer et 

forbehold om, at forsikringen kun gælder under de første tre måneder, hvor bilen befinder sig uden 

for Frankrig. Skal man have bilen udenfor Frankrig i en længere periode end dette, bør man derfor 

tage dette op med sit forsikringsselskab og i givet fald få tegnet en tillægsforsikring for bilen. 
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Bosætter man sig i Danmark, skal man imidlertid få bilen vurderet og få den indregistreret i 

Danmark snarest muligt efter at man har bosat sig der, idet man i modsat fald risikerer udover at 

skulle betale registreringsafgift for bilen også at blive ikendt en bøde. 

Skal bilen indregistreres i Danmark, skal der betales dansk registreringsafgift, og denne afgift vil 

ofte kunne beløbe sig til flere gange det beløb, som man har betalt for anskaffelse af bilen i 

Frankrig. 

For en god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at man ikke bør overlade sin fransk 

indregistrerede bil til personer, der er bosiddende i Danmark, idet det vil kunne medføre, at bilen 

bliver registreringspligtig i Danmark, hvis disse personer kører med bilen i Danmark, med mindre 

man selv er med i bilen som passager. 

Der har i den danske presse været omtalt tilfælde, hvor personer, der havde en helårsbolig i 

Danmark, og som også boede i Sverige, er blevet tilpligtet at skulle indregistrere deres svensk 

indregistrerede bil i Danmark. Der eksisterer imidlertid ikke noget krav om, at ens bil skal 

indregistreres i Danmark som følge af at man har en helårsbolig i Danmark. De pågældende sager 

drejede sig derimod om personer, som havde en adresse i Sverige, men som af myndighederne 

skønnedes reelt at bo i Danmark, og der var af den grund de blev tilpligtet at lade bilen 

indregistrere i Danmark. 

---- 

Opmærksomheden henledes på, at de foran beskrevne regler er gældende, såfremt man er fast 

bosiddende i Frankrig og ikke længere er fuldt skattepligtig i Danmark. 

I de situationer, hvor man er udvandret fra Danmark og er fast bosiddende i Frankrig, men ikke 

endnu har fået den fulde skattepligt til Danmark ophævet, f. eks. fordi man ikke endnu har fået 

afviklet sin tidligere helårsbolig i Danmark, gælder der andre regler. Man kan nemlig godt som 

fastboende i Frankrig anskaffe sig en bil på franske plader, og med denne bil kan man lovligt køre 

rundt i Frankrig og i alle andre lande bortset fra i Danmark. Årsagen er, at det danske skattevæsen 

i denne situation betragter den pågældende som fortsat hjemmehørende i Danmark, således at 

vedkommende er registreringspligtig til Danmark af sin bil, hvis han kører i den i Danmark. 

Der findes begrænsede muligheder for at opnå tilladelse til at måtte køre med et udenlandsk 

indregistreret køretøj i Danmark, og tilladelser gives kun til kørsel i ganske begrænset omfang. 

Ansøgninger herom behandles af Skattecenter Taastrup, hvortil man i givet fald bør henvende sig. 

Til brug for ansøgningen skal man anvende en formular (Ansøgning om tilladelse til kørsel i 

Danmark med udenlandsk registreret køretøj). 

Men har man ikke fået en sådan tilladelse, må det tilrådes at lade en fransk indregistreret bil 

forblive udenfor Danmark, når man selv rejser til Danmark. 
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Vi er alle franske 

Jeg er blevet opmærksom på et indlæg, som John Guldfeldt har skrevet på Union Danoises 

hjemmeside www.union-danoise.com. Union Danoise er den danske forening i Pyrénées 

Orientales og omliggende départementer mod den spanske grænse. 

John Guldfeldt er stødt på et indlæg, som den tidligere skatteminister Kristian Jensen fra Venstre 

har skrevet i Jyllandsposten den 3. november 2011. 

I dette indlæg skal den tidligere skatteminister have luftet sine holdninger til brandbombeattentatet, 

der fandt sted på det franske satiriske blad Charlie Hebdo, og han afslutter sit indlæg med 

følgende: 

”Derfor – og det havde jeg aldrig troet, at jeg skulle skrive eller mene – så er det vigtigt, at vi stiller 

os solidariske med Frankrig og erklærer, at så længe den franske ytringsfrihed er under angreb, så 

er vi alle franske.” 

Det er naturligvis glædeligt, at den tidligere danske skatteminister stiller sig solidarisk med Frankrig 

i ytringsfrihedens navn. Men det ville unægteligt have været at foretrække, hvis han og hans 

embedsmænd i sin tid havde analyseret forholdene noget grundigere, før han skred til en 

opsigelse af den daværende dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig, stort 

set uden at der var sket forudgående forhandlinger med Frankrig. 

Ved ikke at have gjort dette, har han bragt dette spørgsmål ind i en nærmest uløselig situation, 

som har medført, at talrige danske familier i Frankrig nu beskattes både i Danmark og i Frankrig af 

deres pensioner. Og så må hans efterfølgere så nu forsøge at løse trådene op i den spegede 

konflikt, som det er blevet til. 

Havde han i stedet forsøgt at forhandle sig frem til et resultat, som muligvis havde været mindre 

vidtgående, men som kunne være blevet gennemført uden at dobbeltbeskatningsoverenskomsten 

var blevet opsagt, således som han oprindeligt oplyste Folketinget om at han ville gøre, havde 

Danmark nok stået sig bedre derved. 

Og havde han så fået en ny fransk – dansk dobbeltbeskatningsoverenskomst i hus, kunne han 

med bedre grund have udtalt: ”Vi er alle franske”. 

 

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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