
  
Hr. skatteminister Troels Lund Poulsen, 
  
Skatteministeriet,  
Nicolai Eigtveds Gade 28, 
DK - 1402  København K. 
  

  
Kære skatteminister Troels Lund Poulsen, 
  
I forbindelse med behandlingen af et beslutningsforslag i Folketinget (beslutningsforslag B 91 om en 
overgangsordning, der forhindrer dansk beskatning af visse personer bosiddende i Frankrig og Spanien) 
gjorde jeg ved to henvendelser til Folketingets Skatteudvalg af 23. marts og 9. maj 2010 udvalget 
opmærksom på, at det franske Finansministerium, til trods for at man havde bebudet at ville indføre et 
regelsæt i Frankrig, der skulle have til hensigt at indføre dobbeltbeskatningslempelse for personer, som er 
skattepligtige i Frankrig, for så vidt angår indtægter, som man modtager fra Danmark med virkning fra den 1. 
januar 2009 og så længe der ikke består en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig, 
til stadighed vedblev med at udsætte offentliggørelsen af disse regler. Jeg gjorde opmærksom på, at dette 
havde den virkning, at man nu i Frankrig blev dobbeltbeskattet af sine danske indtægter i modstrid med, 
hvad man i det franske Finansministerium havde stillet i udsigt. 
  
Ved mine henvendelser gjorde jeg opmærksom på, at man ikke på noget tidspunkt fra det franske 
Finansministeriums side har 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. 
  
I din besvarelse af 6. april 2010 af den første af mine to henvendelser giver du udtryk for den samme 
opfattelse, idet du anfører, at "Frankrig er altså tvunget til at indføre reglerne for at overholde sine EU-
forpligtelser." 
  
De nye regler er nu blevet offentliggjort i Frankrig i form af en meddelelse nummer 71, benævnt "14 B - 2 - 
10" af 2. august 2010 i "Bulletin Officiel des Impôts".  Jeg har vedhæftet denne meddelelse til nærværende 
e-mail. 
  
Ifølge denne forskrift indføres der som bebudet en  dobbeltbeskatningslempelse (crédit d'impôt) for 
skattepligtige personer og selskaber i Frankrig for så vidt angår indtægter, som man modtager fra Danmark 
fra og med den 1. januar 2009 at regne, men man foretager dog i den forbindelse den indskrænkning, at 
man undtager danske pensioner fra dobbeltbeskatningslempelsen, jfr. artikel 27, hvor man nævner, at 
lempelsen omfatter indtægter "autres que les pensions", det vil sige bortset fra pensioner. 
  
Ved mine henvendelse i sin tid og ved dine besvarelser af 6. april og 4. juni 2010 har vi beskæftiget os en 
del med den situation, at Frankrig alligevel ikke indførte regler om fransk dobbeltbeskatningslempelse for 
danske pensioner, selvom denne situation dengang forekom teoretisk. Men nu er det ikke desto mindre 
blevet en realitet. 
  
Da lovgivningen om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien i sin tid 
blev gennemført i Danmark, indeholdt den regler om en overgangsordning for modtagere af dansk 
tjenestemandspension med bopæl i Frankrig på linie med overgangsordninger for andre personer, som 
allerede var bosiddende i Frankrig og allerede modtog dansk pension. Men disse regler blev ophævet i 
foråret 2009 som følge af, at Skatteministeriet havde modtaget meddelelse om, at Frankrig selv ville indføre 
sådanne regler. 
  
I din nævnte besvarelse af 4. juni 2010 af min henvendelse oplyser du dog, at "hvis Frankrig afviser at 
gennemføre de bebudede regler, vil <du> fremsætte forslag om at annullere ophævelsen af 
overgangsreglen for tjenestemandspensionister", medens der derimod ikke er planer om at indføre nye 
overgangsregler for andre indtægter --- . 



  
Med den nye instruktion har Frankrig nu tilkendegivet, at man ikke agter at indføre 
dobbeltbeskatningslempelse for så vidt angår danske pensionsindtægter, og dermed heller ikke for danske 
pensionsindtægter i form af tjenestemandspension, og det forekommer herefter rent umiddelbart, at 
betingelserne må være opfyldt for, at du i overensstemmelse med det givne tilsagn nu tager initiativ til at 
fremsætte lovforslag i Folketinget med henblik på at få annulleret ophævelsen af overgangsreglen for 
tjenestemandspensioner, således at der påny indføres en overgangsregel for så vidt angår modtagelse af 
tjenestemandspensioner fra og med den 1. januar 2009. 
  
På denne baggrund skal jeg herved høfligst anmode om at få en bekræftelse af, hvorvidt du i lyset af disse 
begivenheder nu agter at genindføre en sådan lempelsesregel for dansk beskatning af 
tjenestemandspensioner modtaget af personer, der er skattepligtige i Frankrig. 
  
Med venlig hilsen 
  
Klaus Vilner 
  
Klaus Vilner 
Pallies le Bourg 
F - 12540 Le Clapier 
France 
  
Telefon: +33 565 99 38 21 
e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr 
  
I Danmark: 
 
Telefon: 49 70 33 90 
Mobiltelefon: 40 46 16 20 
e-mail: Klaus.Vilner@pc.dk 
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