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ORIENTERING 

om franske forhold 

 

              Juni 2012 

 

Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig 

Forhandlingssituationen mellem Danmark og Frankrig om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst 

er efterhånden helt fastlåst, og der ser i den nuværende situation ikke ud til at være nogen som 

helst løsning i sigte i konflikten mellem Danmark og Frankrig. 

Begge parter låser sig stadigt mere fast på deres forudindtagne positioner, og konflikten er nu gået 

i en helt uløselig hårdknude. 

Skriver man til Skatteministeren om problemet, får man efter nogen tid et svar fra en af 

embedsmændene i Skatteministeriet, hvorefter det er regeringens politik, at der skal indledes 

forhandlinger med Frankrig om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvis der er udsigt til, at 

denne har regler om såkaldt kildelandsbeskatning af pension. Regeringen lægger – ligesom den 

tidligere regering – afgørende vægt på, at aftalen skal give Danmark ret til at gennemføre den 

beskatning af udbetalinger fra private pensionsordninger, som skal modsvare de danske 

skattefradrag for indbetalingerne til disse ordninger. Desuden skal aftalen give Danmark ret til at 

beskatte danske sociale pensioner og andre sociale ydelser. 

Fra dansk side stiller man altså som betingelse for i det hele taget at indlede forhandlinger om en 

ny dobbeltbeskatningsoverenskomst, at Frankrig på forhånd giver afkald på sit eget 

forhandlingsudgangspunkt og helt og holdent giver efter for de danske krav. Man afviser altså fra 

dansk side ethvert forsøg på kompromis. 

Det er der naturligvis ingen udsigt til, at Frankrig vil gå med på. Fra fransk side har man 

tilkendegivet, at man ikke kan acceptere den danske forhandlingsposition. Man er desuden fra 

fransk side ikke villig til at fravige det franske krav om domicilbeskatning af pensioner, således som 

dette gav sig udtryk i den opsagte dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig 

og som dette princip er aftalt i de dobbeltbeskatningsoverenskomster, som Frankrig har indgået 

med alle andre EU-lande. Frankrig har rakt hånden frem med et forligstilbud, der delte 

skatteprovenuet mellem de to lande, men dette er blevet afvist fra dansk side. Danmark vil have 

det hele og intet mindre og har derfor afvist at gå på kompromis om dette spørgsmål. 

De forsøg, som gøres fra EU-Kommissionens side på at komme dobbeltbeskatning indenfor 

Fællesskabet til livs, bygger på, at parterne ad frivillighedens vej løser problemerne, således at 
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dobbeltbeskatning undgås. Så stejlt som parterne nu står overfor hinanden er der ikke megen 

udsigt til, at det vil lykkes EU ad frivillighedens vej at få løst problemerne. 

Man må altså indstille sig på, at den nuværende situation er uløselig, og at det ikke vil være muligt 

at få ophævet den dobbeltbeskatning, som man kommer ud for, hvis man er bosat i Frankrig og 

modtager pensioner fra Danmark, såfremt man ikke er omfattet af overgangsordningerne i 

opsigelsesloven. 

 

De nye skærpede regler for beskatning af udenlandske pensioner er ikke 

offentliggjort endnu, men sagerne i Département du Var fortsætter 

I tidligere udgaver af mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold har jeg oplyst om, at det 

franske Finansministerium i Paris arbejdede med udformning af en ny og strengere praksis med 

hensyn til beskatning af udenlandske pensioner, som det planlagdes skulle kunne udsendes i løbet 

af maj måned i år, således at de nye regler kunne bringes i anvendelse på de franske 

selvangivelser for skatteåret 2011, som skulle indgives til skattemyndighederne i maj/juni måned i 

år. 

Initiativet til at få formuleret nye regler er kommet fra den centrale skatteadministration (La 

Direction de Contrôle Fiscal) i Toulon i départementet Var. 

Udformningen af de nye regler har imidlertid taget længere tid end oprindeligt planlagt, og derfor er 

de ikke udsendt endnu. Det kan i den forbindelse have spillet en rolle, at Frankrig i denne sommer 

har fået ny præsident, ny regering, ny budgetminister og ny sammensætning af den franske 

Nationalforsamling, og at dette betyder, at man i Finansministeriet ikke finder, at det er det rigtige 

tidspunkt at afstikke nye regler på dette område. 

Jeg har fået oplyst, at man i Finansministeriet fortsat arbejder med dette spørgsmål, men det har 

ikke været muligt for mig at få oplyst, hvornår man nu forventer, at de nye regler vil blive 

offentliggjort og hvad de i øvrigt mere konkret vil komme til at gå ud på. 

Mens man formentlig fortsat i de øvrige skatteadministrationer i Frankrig administrerer i 

overensstemmelse med den hidtidige skattepraksis, har man i skatteadministrationen i Draguignan 

og muligvis også i enkelte andre skatteadministrationer i départementet Var indledt en ny praksis, 

som går ud på følgende: 

a) Man anser ikke danske privattegnede ikke-livsvarige pensioner (ratepensioner) som 

”contrats de capitalisation”. Har der været fradrag for indbetalingerne af disse pensioner i 

forbindelse med opbygningen af pensionskapitalen, skal udbetalingerne beskattes som 

”pensions, retraites, rentes”, således at hele udbetalingen af pensionen beskattes. Har der 

ikke været fradrag for indbetalingerne, kan udbetalingerne beskattes efter reglerne for 

”rentes viagère à titre onéreux”, således at kun 40 % af udbetalingerne kommer til 

beskatning, hvis udbetalingerne fra ordningen er påbegyndt, når man er 60 år eller derover, 

men kun såfremt etableringen af pensionsordningen er sket helt og holdent på initiativ fra 

den berettigede selv, og dennes arbejdsgiver ikke overhovedet har medvirket ved 

etableringen af eller administrationen af ordningen. 
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b) Man anser desuden ikke danske ikke-livsvarige pensioner (ratepensioner) som 

privattegnede, såfremt den berettigedes arbejdsgiver har medvirket ved etableringen af 

eller administrationen af ordningen. Mange danske ratepensioner administreres af ens 

arbejdsgiver, således at denne trækker betalinger til ordningen fra den ansattes løn og 

indbetaler dem til pensionsinstituttet, men uden selv at indbetale til eller i øvrigt at bidrage 

til finansiering af ordningen, og det har hidtil været muligt i Frankrig at få 

skatteadministrationerne til at anerkende en sådan ordning som privattegnet og ikke som 

en arbejdsgiverordning, Men dette anerkendes nu ikke længere af skatteadministrationen i 

Draguignan. Har ens arbejdsgiver medvirket ved administration af ordningen, skal 

udbetalingerne beskattes som ”pensions, retraites, rentes”, selvom arbejdsgiveren ikke har 

bidraget økonomisk til ordningen, og er flere ratepensionskontrakter slået sammen i en 

samlet pensionskontrakt, beskattes udbetalingerne fra denne i sin helhed som ”pensions, 

retraites, rentes”, såfremt arbejdsgiveren har medvirket ved etableringen eller 

administrationen af blot en enkelt af disse tidligere kontrakter. 

Der er på nuværende tidspunkt blevet afgjort et mindre antal sager i overensstemmelse med den 

nye praksis, hvor skatteydere er blevet pålagt efterbetaling af skat sammen med et skattetillæg og 

morarenter af det krævede beløb, og flere sager er efter oplysning fra skatteadministrationen under 

vejs. En del af disse sager er blevet indbragt for ”le conciliateur” i départementet, som er den 

franske administrative appelmulighed i skattesager, men der er så vidt man ved i 

skatteadministrationen ikke endnu anlagt nogen sag ved domstolene om dette spørgsmål.  

Det oplyses også, at der er skatteydere, som har affundet sig med skatteadministrationens 

afgørelse og betalt det krævede beløb. Skatteadministrationen oplyser dog hertil, at man alligevel 

vil genoptage sagerne mod de pågældende, såfremt der skulle komme nye regler, der er strengere 

end dem, som disse sager er afgjort efter. 

Indtil der kommer nye fælles retningslinier udformet af Finansministeriet i Paris gældende for hele 

Frankrig, ser det altså ud til, at der vil blive håndhævet en fortolkning af skattereglerne for 

privattegnede danske pensioner af skatteadministrationen i Draguignan og muligvis i andre 

skatteadministrationer i le Var og en anden fortolkning af disse regler i det øvrige Frankrig. 

Så længe der ikke endnu er kommet nye retningslinier fra Finansministeriet i Paris, kan der være 

god mening i at anlægge sag ved de franske domstole for at få lovmedholdeligheden af den nye 

praksis i Draguignan prøvet ved domstolene. Udformer Finansministeriet i Paris nye retningslinier, 

skal disse imidlertid konstateres at være stridende mod gældende lovgivning i Frankrig, før disse 

kan tilsidesættes, og man må vel nærmest formode, at Finansministeriet ikke udformer 

retningslinier, der er i strid mod fransk lovgivning. 

Modtager man henvendelse om genoptagelse fra det franske skattevæsen af sin skatteansættelse 

vedrørende beskatning af sine danske pensioner eller sidder man i øvrigt inde med oplysninger om 

dette spørgsmål, er man fortsat særdeles velkommen til at kontakte mig derom, således at jeg får 

så mange oplysninger om dette spørgsmål som muligt. Henvendelserne bedes sendt per mail til 

Klaus.Vilner@wanadoo.fr. 

Man kan læse mere om dette spørgsmål i januar- og aprilnumrene fra i år af ORIENTERING om 

franske forhold og i de to specialnumre af dette nyhedsbrev vedrørende skatteproblemer i 

mailto:Klaus.Vilner@wanadoo.fr
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Département du Var, der er udsendt i februar og i juni måned i år. Disse nyhedsbreve kan læses 

på min hjemmeside www.orienteringomfranskeforhold.com 

 

Livsvarige privattegnede pensioner anses som pensioner i Frankrig 

I maj-nummeret fra i år på side 7 under omtalen af beskatningen i Frankrig af livsvarige danske 

pensioner, som den berettigede helt og aldeles har bekostet opsparingen til selv (privattegnede 

livsvarige aldersrenter) oplyste jeg om, at disse livsvarige privattegnede pensioner i Frankrig 

teknisk set betragtes som ”rentes viagères à titre onéreux” og altså ikke som pensioner, og at 

følgen heraf muligvis kunne være, at personer, der ikke er omfattet af overgangsordningerne i 

opsigelsesloven, ville kunne undgå at blive dobbeltbeskattet af udbetalinger af disse pensioner, 

idet den franske instruktion fra den 2. august 2010 har indført en ”crédit d’impôt” for alle indtægter 

fra Danmark ”bortset fra pensioner”. 

Jeg stillede i den forbindelse i udsigt, at jeg ville undersøge spørgsmålet nærmere. 

I tidligere udgaver af ORIENTERING om franske forhold har jeg oplyst, at disse personer ikke 

havde mulighed for at fratrække de betalte danske skatter i de franske skatter af disse pensioner. 

Siden da har jeg forelagt spørgsmålet for Finansministeriet i Paris, og min henvendelse til 

Finansministeriet og ministeriets svar er vedlagt som bilag til dette nummer af ORIENTERING om 

franske forhold. 

Som det fremgår af Finansministeriets svar anser man i ministeriet danske privattegnede livsvarige 

pensioner (”rentes viagères à titre onéreux”) for at være pensioner i den instruktion, som blev 

udsendt den 2. august 2008, og det er derfor ikke muligt at fratrække de betalte danske skatter i de 

franske skatter af disse pensioner. 

Der er for mig ingen tvivl om, at Finansministeriet vil stå fast på denne holdning, såfremt man 

forsøger at få den ændret. Men instruktionen er på andre punkter særdeles detailleret, og det 

varede meget lang tid at få instruktionen udformet, og det ville unægtelig have klædt ministeriet, 

såfremt det havde ofret lidt tid på at være lidt mere præcis i formuleringen af dette spørgsmål i den 

instruktion, som udkom den 2. august 2010.  

Den argumentation, som ministeriet bringer i anvendelse for at nå frem til det ønskede resultat, 

forekommer særdeles svag. Instruktionen er udformet i år 2010 og ikke i 1958 eller tidligere, og det 

forekommer derfor noget søgt at skulle henvise til en sprogbrug, som var anvendt i 

dobbeltbeskatningsoverenskomsten fra år 1958. og dette bliver ikke bedre af at man i svaret 

kommer til at sammenblande personer, der er skattepligtige i Danmark med personer, der er 

skattepligtige i Frankrig. 

 

 

 

http://www.orienteringomfranskeforhold.com/
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Danmark er indklaget for EU-Kommissionen for forskelsbehandling ved opkrævning 

af dansk ejendomsværdiskat 

Den danske ejendomsværdiskat er at regne som en partiel formueskat, der opkræves af alle 

boligejendomme i Danmark bortset fra ejendomme til erhvervsmæssig udlejning, hvad enten 

ejeren er bosiddende i Danmark eller udenfor Danmark. Endvidere opkræves skatten af alle 

tilsvarende ejendomme beliggende i udlandet, når ejeren er bosiddende i Danmark. 

Ejendomsværdiskatten udgør 10 promille af ejendommens værdi, dog 30 promille af den del af 

ejendommens værdi, der overstiger DKK 3.040.000. 

Ejendomsværdiskatten nedsættes dog med et beløb svarende til 4 promille af 

beregningsgrundlaget, dog højst DKK 6.000 pr. bolig, såfremt den skattepligtige eller den med 

denne samlevende ægtefælle inden udgangen af indkomståret er fyldt 65 år. Dette nedslag gives 

imidlertid kun til personer hjemmehørende i Danmark, herunder efter en indgået 

dobbeltbeskatningsoverenskomst, medens det ikke gives til personer, der ikke er hjemmehørende i 

Danmark. 

Det er et bærende princip i EU-retten, at det ikke er lovligt for en medlemsstat udøve diskrimination 

ved at beskatte personer, der ikke er bosiddende i medlemsstaten højere end personer, der er 

hjemmehørende i medlemsstaten. 

Det er imidlertid det som sker med hensyn til ejendomsværdiskatten, når man er fyldt 65 år, og på 

denne baggrund har jeg i februar måned i år indberettet dette forhold for Europa Kommissionen 

som stridende mod lighedsprincipperne i den Europæiske Unions retsgrundlag. 

Jeg har nu for nyligt modtaget underretning fra Europa Kommissionen om, at man vil tage dette 

spørgsmål op med den danske regering, og man forbereder nu formentligt en såkaldt 

åbningsskrivelse til den danske regering om dette spørgsmål. 

 

Beregning af dansk ejendomsværdiskat af ejendomme beliggende i Frankrig 

Er man som fuldt skattepligtig til Danmark ejer af en boligejendom i Frankrig, skal man betale 

dansk ejendomsværdiskat af denne ejendom.  

Dog er man fritaget for betaling af dansk ejendomsværdiskat, såfremt ejendommen er erhvervet 

før den 28. november 2007 og man har været fuldt skattepligtig til Danmark uafbrudt siden. Var 

man ikke fuldt skattepligtig til Danmark den nævnte dato eller har man ikke været det i en periode 

siden, skal man betale ejendomsværdiskat af ejendommen fra det tidspunkt hvor fuld skattepligt til 

Danmark er indtrådt eller genindtrådt, selvom man har erhvervet ejendommen tidligere. 

Ejendomsværdiskatten af ejendomme beliggende i Frankrig opkræves med samme procent som af 

ejendomme beliggende i Danmark. Dette skyldes, at det ikke efter EU-reglerne er lovligt at 

beskatte en i udlandet beliggende ejendom højere end en i Danmark beliggende ejendom som 

følge af forbuddet mod restriktioner overfor kapitalbevægelser mellem medlemslandene. Derimod 

gælder der særregler for opgørelsen af beregningsgrundlaget for ejendomme beliggende udenfor 

Danmark, herunder i Frankrig. 
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Ejendomme i Frankrig beskattes på samme måde som ejendomme beliggende i Danmark på 

grundlag af den laveste af følgende tre værdier: a) ejendomsværdien pr. 1. oktober i indkomståret, 

b) ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 %, og c) ejendomsværdien pr. 1. januar 

2002. 

Man har ikke nogen officiel ejendomsvurdering i Frankrig, som anerkendes af de danske 

myndigheder, og derfor anvendes den faktiske anskaffelsespris som udgangspunkt for 

beregningen af ejendomsværdiskatten, når ejendommen er anskaffet i år 2002 eller senere, i 

stedet for den ejendomsvurdering, som ellers anvendes som grundlag for beregning af 

ejendomsværdiskatten af ejendomme beliggende i Danmark. Denne anskaffelsespris skal så 

indekseres tilbage fra anskaffelsesåret til henholdsvis 2001 og 2002. 

Denne indeksering sker på grundlag af OECD’s indeks for udvikling af huspriser i Frankrig, som 

offentliggøres hvert år og hvorom oplysning kan indhentes ved henvendelse til Skat. Desuden 

offentliggøres skemaer med dette indeks for en række lande på Skats hjemmeside www.skat.dk 

under ”Fastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet”. 

Indekset for ejendomme beliggende i Frankrig er eksempelvist for året 2010 207,0 og for året 2011 

217,4. Tænker man sig at ejendommen i Frankrig er erhvervet i året 2010, skal den faktiske 

anskaffelsespris indekseres op fra 207,0 til 217,4 for at nå frem til beregningsgrundlaget 2011, der 

skal anvendes på den danske selvangivelse i år for skatteåret 2011. På samme måde skal den 

faktiske anskaffelsespris indekseres ned fra 207,0 til 107,9 (indekstallet for 2001), hvortil tillægges 

5 %, for at komme frem til beregningsgrundlaget for 2001, ligesom det skal indekseres ned til 

116,8, der er indekstallet for 2002. 

Da ejendomsværdiskatten for danske ejendomme beregnes på grundlag af den offentlige 

vurdering, som typisk er lavere end handelsværdien, skal den beregnede handelsværdi af 

ejendommen i Frankrig yderligere på samme måde reguleres med en afstandsprocent, der er 

udtryk for forskellen imellem handelsværdien og den offentlige vurdering, således at den 

beregnede franske handelsværdi bliver sammenlignelig med den danske ejendomsværdi. 

Afstandsprocenterne er for 2001 15, for 2002 18, for 2010 10 og for 2011 9, og 

beregningsgrundlagene som beskrevet ovenfor skal dernæst reduceres med disse 

afstandsprocenter. Det er derefter den laveste af de tre værdier, der anvendes til beregning af 

ejendomsværdiskatten. 

Sammen med sin danske selvangivelse skal man udfylde et særligt skema nummer 04.053 

(Ejendomsværdiskat, udenlandske ejendomme) med oplysninger om den franske ejendom. 

Skemaet kan hentes på www.skat.dk. 

Opmærksomheden henledes på, at man har mulighed for at fratrække betalte franske 

ejendomsskatter, taxes foncières og taxes d’habitation, i den danske ejendomsværdiskat. 

Skatterne skal angives i rubrik 254 på skemaet. Om mulighederne for at fratrække de franske 

ejendomsskatter i den danske ejendomsværdiskat henviser jeg til min omtale deraf i april-

nummeret fra 2011 i ORIENTERING om franske forhold, der kan læses på min hjemmeside 

www.orienteringomfranskeforhold.com. 

 

http://www.skat.dk/
http://www.skat.dk/
http://www.orienteringomfranskeforhold.com/
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Beskatningen af dansk førtidspension og invaliditetserstatning i Frankrig 

Dansk førtidspension udbetalt fra Pensionsstyrelsen i København beskattes som hovedregel som 

almindelig indkomst i Frankrig, men der gælder et hav af undtagelser fra og indskrænkninger i 

denne regel, hvoraf de vigtigste er, at beløbet til forhøjet førtidspension (svarende til 

pensionstillægget til invalider i gruppe 3 hos Sécurité Sociale i Frankrig) i sin helhed er skattefrit i 

Frankrig. Desuden er førtidspension på et beløb på indtil 3.181,67 euros (tallet for skatteåret 2010) 

i sin helhed skattefrit for handicappede med ressourcer på indtil 8.507,49 euros og ægtefæller med 

ressourcer på indtil 13.889,62 euros. 

Drejer det sig derimod om invaliditetserstatning, som udbetales som følge af en arbejdsulykke eller 

som følge af en erhvervssygdom pådraget under udførelse af ens arbejde eller erhverv, er 

udbetalingen deraf skattefri i Frankrig uanset om denne udbetales som et engangsbeløb eller som 

en løbende ydelse. 

Modtager man sådanne skattefrie ydelser fra Danmark, skal de indrapporteres på den røde 

selvangivelse no. 2047 under rubrik VIII på bagsiden, og beløbet skal dernæst fremføres til rubrik 

8TI på den almindelige selvangivelse no. 2042. Der sker derved det, at beløbet ikke bliver 

beskattet i Frankrig, men der bliver taget hensyn til beløbet ved beskatning af skatteyderens øvrige 

indkomst, idet beløbet påvirker den progressive beskatning, som dennes øvrige indkomst er 

underkastet. 

 

Optjening og udbetaling af dansk folkepension, når man er bosiddende i Frankrig. 

For at optjene dansk folkepension skal man være dansk statsborger. Er man ikke dansk 

statsborger kan man alligevel få dansk folkepension, såfremt man har haft fast bopæl i Danmark i 

mindst 10 år mellem det 15. år og folkepensionsalderen, hvoraf mindst 5 år skal være umiddelbart 

inden det tidspunkt, hvor udbetalingen påbegyndes. 

Man optjener ret til dansk folkepension i det samlede antal år man har boet eller arbejdet i 

Danmark fra det fyldte 15. år til det fyldte 65. år. For at få fuld dansk folkepension skal man have 

boet eller arbejdet i Danmark i 40 år mellem ens fyldte 15. og ens fyldte 65. år. Desuden skal man 

ved udbetalingen være bosat i et EU-land. Bor man ikke i et EU-land gælder der andre regler end 

omtalt her. 

Med bopæl i Danmark sidestilles imidlertid ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en 

dansk offentlig myndighed eller ophold i udlandet i øvrigt i offentlig dansk interesse samt ophold i 

udlandet som ansat i udlandet i et dansk firmas filial eller datterselskab eller ophold i udlandet med 

henblik på uddannelse. Ved opgørelsen af bopælstid medregnes dog ikke den tid, i hvilken der 

samtidigt optjenes sociale pensionsrettigheder i udlandet. 

Opfylder man ikke kravet om ophold eller arbejde i 40 år, har man i stedet ret til brøkpension, 

hvorved folkepensionen fastsættes efter forholdet mellem bopælstiden og de 40 år, idet eventuelle 

flere ophold eller arbejdsperioder lægges sammen og derefter afrundes nedad til hele år. 

Det er Pensionsstyrelsen i København, som står for beregning og udbetaling af dansk folkepension 

og dansk førtidspension til personer bosat i udlandet. 
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Ifølge en nylig opgørelse fra Pensionsstyrelsen udbetaltes der i år 2011 dansk folke- og 

førtidspension til i alt 46.000 personer i udlandet, herunder til godt 38.000 personer i EU- og EØS-

lande. Det største antal pensionister boede i Sverige, i Tyskland, i Norge og i Storbritannien, 

hvorefter kommer Spanien og Frankrig.  

Der udbetaltes i året 2011 folkepension til 2.244 personer og førtidspension til 145 personer bosat i 

Frankrig. Det gennemsnitlige folkepensionsbeløb var 58.209 kr. og det gennemsnitlige 

førtidspensionsbeløb var 115.868 kr. Der blev indeholdt godt 4,5 millioner kr. i skat af danske folke- 

og førtidspensioner udbetalt til personer bosiddende i Frankrig. 

 

Skatte- og afgiftsstigninger i Frankrig 

De sociale skatter i Frankrig, prélèvements sociaux, er gradvist blevet hævet nogle gange i de 

seneste år, men nu får de et ekstra nøk. Fra og med den 1. juli 2012 hæves de sociale skatter fra 

13,5 % til 15,5 %. 

De sociale skatter opkræves i Frankrig i forbindelse med udbetaling af langt de fleste indtægter fra 

Frankrig, herunder også udbetaling af renter af bankindeståender, aktiedividender med mere i 

Frankrig. I de tilfælde hvor skatterne ikke opkræves automatisk, bliver de opkrævet med et samlet 

beløb den 15. november hvert år. 

Desuden hæves den franske merværdiafgift TVA med virkning fra den 1. oktober 2012 fra 19,6 % 

til 21,2 %. 

De franske merværdiafgiftssatser vil herefter for fremtiden være 5,5 % for en lang række 

dagligvarer, 7 % på en række ydelser så som restaurationsbesøg, rejser, hotelovernatninger m. v. 

og 21,2 % som den almindelige merværdiafgiftssats. 

Endelig indføres der med virkning fra den 1. oktober 2012 en såkaldt Tobin-skat på 0,1 % på 

finansielle transaktioner. 

 

Nye skatteændringer i vente i den kommende tid 

Med valget af François Hollande som ny præsident for Frankrig og med afholdelse af nyvalg til den 

franske Nationalforsamling, der har resulteret i et flertal for det franske Socialistparti, PS, og dets 

støttepartier, er der lagt op til et regimeskifte i Frankrig. 

Det kan derfor være interessant at se på, hvilke ændringer i de franske skatter vi kan forvente os i 

den nærmeste tid ved at se på, hvilke forslag den nye franske præsident gik til valg på. 

Først og fremmest gik han i sin valgkampagne ind for en tilbagerulning af den forhøjelse til 62 år af 

den franske pensionsalder, som den tidligere præsident Nicolas Sarkozy havde fået gennemført, 

således at man fra og med år 2012 nu igen skulle kunne gå på pension, når man fylder 60 år efter 

at have været 41 år på arbejdsmarkedet. Han foreslog ligeledes en ophævelse af de forhøjelser af 

de franske merværdiafgifter til 7 % og 21,2, %, som den tidligere præsident havde fået gennemført, 

så man vendte tilbage til to momssatser på henholdsvis 5,5 % og 19,6 %. Forhøjelsen af de 
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sociale skatter til 15,5 % fra og med den 1. juli i år skulle dog bibeholdes. Desuden foreslog han en 

forhøjelse af beløbene for den franske socialhjælp, SMIC. 

Til gengæld skulle de højtlønnede betale højere skatter. Der skulle indføres et nyt trin på den 

franske indkomstskat på 45 % for indkomster over 150.000 euros oven på de gældende trin, hvor 

det højeste hidtil har været 41 %. Desuden skulle indføres en millionærskat på 75 % på indkomster 

over 1 million euros. Endelig skulle de hidtidige separate indkomstskatter og sociale skatter slås 

sammen i en samlet skat. 

Standardfradraget i Frankrig på 10 %, dog højst 3.660 euros årligt, på lønninger og pensioner 

skulle reduceres eller ophæves, og skattefriheden på godtgørelse for overarbejde skulle ligeledes 

ophæves. 

Desuden skulle den franske formueskat på ny ændres. Under Nicolas Sarkozy blev 

formueskattegrænsen hævet fra 800.000 euros til 1.300.000 euros, men denne forhøjelse skulle 

tilbagerulles, så man igen kommer til at betale formueskat af formue på over 800.000 euros, og 

formueskatten for formuer på over 3.000.000 euros skulle forhøjes. 

De særlige satser for kapitalvindingsskat på værdipapirer skulle ophæves, og den realiserede 

værditilvækst på værdipapirer skulle i stedet beskattes med almindelig indkomstskat.   

 

Stemmeret og mulighed for dobbelt statsborgerskab for danskere i Frankrig 

Da den nuværende regering kom til i Danmark, indsattes det i regeringsgrundlaget, at regeringen 

ville tage initiativ til brede drøftelser med alle Folketingets partier om et kommissorium for 

nedsættelse af en grundlovskommission. 

Skal danskere i Frankrig få mulighed for at kunne stemme ved danske valg på samme måde som 

de fleste andre udenlandske statsborgere i Frankrig har mulighed for at stemme ved deres egne 

nationale valg, kræver det, at bestemmelsen i grundlovens § 29 om valgret og valgbarhed ændres. 

Endvidere satte regeringen det som et mål i regeringsgrundlaget at indføre mulighed for dobbelt 

statsborgerskab, således at man ved bibeholdelse af sit danske statsborgerskab skulle kunne 

opnå statsborgerskab i et andet land eller skulle kunne opnå dansk statsborgerskab ved 

bibeholdelse af statsborgerskab i et andet land, således som det er tilfældet i en lang række andre 

lande. 

Der er flere af mine læsere, som har forespurgt om der er sket noget med hensyn til disse to 

spørgsmål. Jeg har derfor rettet henvendelse til Justitsministeriet i Danmark, hvor man oplyser at 

der på nuværende tidspunkt ikke er taget stilling til den nærmere udmøntning af initiativet i 

regeringsgrundlaget om nedsættelse af en grundlovskommission. 

Med hensyn til forslaget om dobbelt statsborgerskab er der heller ikke sket ret meget. Der er ikke 

stillet eller forberedt noget lovforslag endnu, men i ministeriet er man i gang med udformning af et 

notat om spørgsmålet med henblik på en senere diskussion deraf.  
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Fredage, lørdage og søndage 

Juli måned i år udmærker sig ved som noget særligt at have 5 fredage, 5 lørdage og 5 søndage. 

Der er nok ikke mange af mine læsere, der vil opleve dette igen, for man har beregnet, at det kun 

sker en gang hver 823. år. 

 

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, eller som i øvrigt 

interesserer sig for franske forhold. Informationsbrevet er gratis og sendes uden forpligtelser af nogen som 

helst art som e-mail til enhver, der fremsætter anmodning derom på Klaus.Vilner@wanadoo.fr. 

Nyhedsbrevet offentliggøres desuden på min hjemmeside www.orienteringomfranskeforhold.com og 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.  

 

mailto:Klaus.Vilner@wanadoo.fr
http://www.orienteringomfranskeforhold.com/
http://danskereitoulouse.wordpress.com/

