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Pensionisters ret til fri bevægelighed i EU, manglende dobbeltbeskatningsaftale DK-FR 

 

I 2008 opsagde Danmark ensidigt dobbeltbeskatningsoverenskomsten (DBO) med Frankrig. Siden 

har sagen ligget stille, og der skal snarest muligt indgås en ny DBO mellem Danmark og Frankrig. 

Det er uhørt, at to lande i EU og OECD ikke har en DBO. Opsigelsen er i strid med EU-retten (EF-

traktatens artikel 220 om at undgå dobbeltbeskatning). 

 

Statsminister Helle Thorning-Schmidt nævnte i sin åbningstale i Europa Parlamentet den 18. januar 

2012, at hun havde været beæret over at tjene til at forbedre europæernes ret til fri bevægelighed.  

 

Niels Helveg Petersen og Kim Pagel fra de Radikale har udtalt, at det var et selvmål af rang at 

opsige dobbeltbeskatningsaftalen med Frankrig, og at der skal presses på for at kræve af den nye 

regering, at den straks indleder forhandling med den franske regering om en ny aftale.   

 

Nick Hækkerup fra Socialdemokratiet har udtalt, at der skulle tages hensyn til personer, der 

risikerede at komme i klemme, samt at det er en fuldstændig absurd situation, at der ikke er en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig i dag.  

 

Efter mange års ferieophold i Frankrig købte vi i 2006 et hus i Provence. Det er vores ønske at flytte 

til Frankrig nu, hvor vi begge er pensionerede. Vi har planlagt vores tilbagetrækning i forventning 

om, at pensionsopsparingen kunne sikre en uafhængig pensionisttilværelse. Danmarks ændring af 

reglerne for retten til beskatning af blandt andet arbejdsmarkedspensioner og den opsagte 

beskatningsoverenskomst med Frankrig hindrer vores frie bevægelighed.  

 

Skatteministeren bedes oplyse, om der pågår forhandlinger med Frankrig om en ny 

dobbeltbeskatningsoverenskomst, samt oplyse hvornår vi kan forvente, at den nye aftale træder i 

kraft. 

 

De bedes venligst svare på ovenstående spørgsmål hurtigst muligt, gerne på e-mail, da vi ønsker at 

bevæge os frit i EU og disponere over vores liv. Som situationen er nu, er vi handlingslammede og 

”stavnsbundne” til Danmark. 

 

På forhånd tak. 

 

 

Venlig hilsen 
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