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Skatteminister Peter Christensen, 
Skatteministeriet,  
Nicolai Eigtveds Gade 28, 
1402 København K.  
 

Kære Peter Christensen, 
 
Til lykke med udnævnelsen til skatteminister. 
 
Du er formentlig bekendt med, at der grundet opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten 
mellem Danmark og Frankrig findes et antal danske pensionister i Frankrig, som er udsat for 
dobbeltbeskatning, idet Danmark kræver skat af disses pensionsindtægter og Frankrig har afvist at 
give dobbeltbeskatningsnedsættelse, således at man også skal betale skat til Frankrig af sine 
danske pensioner. 
 
Dette kan komme til at betyde, at man kan komme op på at betale mere i samlede marginalskatter 
af sine pensioner end man får udbetalt, idet skatten af den yderst tjente krone kan komme op på 
over 100 % af pensionsindtægten. 
 
Derfor er disse danske pensionister nu kommet i en helt uholdbar økonomisk situation, således at 
de må overveje, om de i det hele taget har råd til at blive boende i Frankrig, eller om de må flytte 
fra landet. En del af disse pensionister har boet i Frankrig i mange år, er fransk gift og har på 
denne måde integreret sig fuldstændigt i det franske samfund og havde regnet med at kunne blive 
boende i Frankrig, når pensionsalderen kom. 
 
Der har i det danske samfund dannet sig en opfattelse af, at skatten i Frankrig er meget lav på 
pensioner, men dette er i almindelighed ikke tilfældet. I Frankrig sker der fuld beskatning af 
arbejdsmarkedspensioner, tjenestemandsmandspensioner, folkepension og andre sociale 
pensioner, ATP m. v., og skatten heraf er ikke meget lavere end den danske, når man tager 
hensyn til de sociale skatter m. v. Det er kun privattegnede pensioner, som beskattes lempeligere i 
Frankrig, og privattegnede danske ratepensioner er kun skattefrie, såfremt de er tegnet før den 1. 
januar 1983. 
 
Det er derfor en række danskere med almindelige pensioner optjent i forbindelse med deres 
arbejde nu kan komme op på at betale en ganske betragtelig del af deres pensioner i skatter til 
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Danmark og til Frankrig, og kommer de op over et bestemt beløb, betaler de mere i skat af den del 
end de får udbetalt. 
 
Den tidligere skatteminister, Troels Lund Poulsen, gav for nogen tid siden tilsagn om, at han ville 
tage det forhold, at danske pensionister, der ikke er omfattet af overgangsreglerne, betaler skat 
både til Danmark og til Frankrig af deres danske pension, op med de franske myndigheder og i 
givet fald også i EU-regi med henblik på, at Frankrig giver dobbeltbeskatningsnedsættelse for den 
danske skat på samme måde som f. eks. Spanien. 
 
Jeg skal herved anmode dig om at vedstå dette tilsagn givet af den tidligere skatteminister. 
 
Jeg har kontakt til en meget stor del af de danske pensionister, som er ramt af dobbeltbeskatning 
af deres danske pensioner, og jeg skal derfor høfligst anmode dig om, når du har taget 
spørgsmålet op med de franske myndigheder, at underrette mig om, hvad resultatet er blevet af 
denne kontakt. 
 
Jeg skal i øvrigt tilføje, at jeg er orienteret om, at der i øjeblikket er bestræbelser i gang med 
henblik på at få EU involveret for at få den nuværende situation med dobbeltbeskatning af de 
danske pensioner bragt til ophør, og at disse bestræbelser, så vidt jeg er orienteret om, vil 
resultere i en anmodning om at både Danmark og Frankrig medvirker til at dobbeltbeskatningen 
ophører, da der ifølge sagens natur skal to lande til for at gennemføre dobbeltbeskatning. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

    Klaus Vilner 
 
 


