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Ang: Anmodning om bindende svar

Herved skaljeg anmode Skat om bindende svar pa folgende sporgsmdl:

Sefremt man er fuldt skattepligtig til Danmark som folge af, at man disponerer over en helersbolig i
Danmark, og samtidigt er almindeligt skattepligtig til Frankrig som folge af, at man er bosiddende i
Frankrig, vil man da i medfsr af ligningslovens S 33 kunne fratr@kke den betalte franske skat af sin
indkomst, herunder af sin indkomst fra Danmark, ved beregning af den danske skat?

Det er min egen optattelse, at sporgsmelet bgr kunne besvares med et'ja'.

lfolge kildeskattelovens S 1, stk. 1, nr. 1, er man indkomstskattepligtig til Danmark, n6r man har
boD@l i Danmark.

Man anses for at have bop@l i Danmark, ner man disponerer over en helarsbolig i Danmark.

Pa samme made anses man for at have bop@l i Danmark, nar man som modtager af efterlon, af
social pension eller som 65-arig og derover disponerer over en fritidsbolig i Danmark, som man har
v@ret ejer af i mindst I ar, saledes at man i medfor af planloven har en personlig ret til at bebo
fritidsboligen heb eret sammen med sin familie.

Disponerer man over en helSrsbolig i Danmark, eller disponerer man over en fritidsbolig i Danmark
som nevnt ovenfor, kan man derfor normalt ikke fa sin skattepligl til Danmark ophavet, selvom
man fraflytter Danmark med henblik pe at bosette sig i udlandet.

Man forbliver derfor normalt fuldt skaftepligtig til Danmark, se bnge man bibeholder en bolig i
Danmark, selvom man fraflytter Danmark og bos@tter sig i udlandet, og der g€lder i den
forbindelse hverken nogen maksimumgranse eller nogen minimumgrense for, hvor lange man
opholder sig i udlandet.



Danmark opsagde i sommeren 2008 dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Frankrig, seledes at
denne bortfaldt med virkning fra den 1. januar 2009. Flytter man i dag til Frankrig, vil man derfor
blive dobbeltbeskattet af sin indtagt. Frankrig har dog siden indfort regler, som oph@ver visse
dele af denne dobbeltbeskatning, men disse regler omfatter ikke danske pensioner.

Flytter man til Frankrig efter den 1. januar 2009, vil man folgelig pe samme made som efter de
hidtidige regler blive skattepligtig til Frankrig at hele sin overenskomst fra det tidspunK, hvor man
bosatter sig i Frankrig. Men da der ikke langere er nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst med
Frankrig, beskatter Danmark desuden hele ens indtagt efter reglerne om tuld skattepligt, s6fremt
man fortsat disponerer over en helSrsbolig i Danmark.

Man anses altsa for at have bopal bade i Frankrig og i Danmark, og man beskattes derfor i begge
landene af hele sin indkomst efter et globalprincip. Da flytningen til Frankrig sker efter den 28.
november 2007, har man desuden ikke mulighed for at komme ind under de overgangsregler, som
blev indfort i Danmark iforbindelse med opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten med
Frankrig.

Det franske indkomstskattesystem er opbygget i princippet pa samme mede som det danske, idet
man beskattes efter en progressiv skatteskala over en skattefri bundgr@nse. Derudover betaler
man sociale skatter af stort set hele sin indkomst med en fast skatteprocent (p.t. 15,5 %).

Afhender man sin he6rsbolig i Danmark, eller udlejer man denne pa en for udlejer uopsigelig
lejekontrakt med en lobetid pa mindst tre ar, kan man normalt fa den fulde skattepligt til Danmark
ophavet, men man bliver se i stedet begr@nset skattepligtig til Danmark af bla. a. sin danske
pension. Som begr€enset skattepligtig til Danmark har man ikke mulighed for at fratr@kke de
betalte franske skatter i den skat, som man skal betale til Danmark af disse indt@gter, og da man
samtidigt er almindeligt skattepligtig til Frankrig, bliver man dobbeltbeskattet af disse indtagter.

Bevarer man derimod en heldrsbolig i Danmark og derved fortsat erfuldt skattepligtig til Danmark,
har man imidlertid i medf@r af ligningslovens S 33 adgang til at fradrage indkomstskat, som er
betalt i udlandet, i den indkomstskat. som man skal svare til Danmark.

lvit sporgsmel gar derfor pe, om man kan benytte den adgang, som man har som fuldt skatteptigtig
til Danmark som folge af, at man har bopel i Danmark, til i medfor af ligningslovens S 33 i den
danske skat at fradrage den skat, som man skal betale til Frankrig af sin indtaegt, herunder af sine
danske pensioner.

For en god ordens skyld skaljeg g6re opm@rksom p6, at besvarelsen af sporgsmabt ikke vil have
nogen betydning for mine egne personlige forhold, idetjeg allerede er bosiddende i Frankrig. Men
besvarelsen vil kunne have betydning for danskere, som onsker at flytte til Frankrig, men som hidtil
har afholdt sig derfra, da de ikke har okonomisk mulighed for at betale fuld skat bede til Danmark
og til Frankrig af deres indkomst, og som ville kunne fa mulighed derfor, hvis jeg fer et positivt svar
pa mit spsrgsmal. Jeg har derfor til hensigt at omtale sporgsmalet i et nyhedsbrev, som jeg udgiver
for danskerc, der bor i Frankrig eller har interesse for Frankrig. Og inden da vil jeg gerne sikre mig,
om det er muligt at anvende ligningslovens regel som anfort.

Man ma gerne sende svaret til min mailadresse Klaus.Vilner@wanadoo.fr.

Til dakning af gebyret vedlagges kr. 300,00 i check.

Med venlig hilsen

Klaus Vilner


