
Til Nanna Ann-Britt llmer.

Hvis man bor i Frankrig eller i §panien og er omfattet af overgangsordningeme i loven om opsigelse af
dobbeltbeskatningsoverenskomsterne mea de to lande (lov ni. 85 af 20. fåbruar 2008) er mån iritaget for
dansk skat af sine danske pensioner, jfr. lovens § 3. Man er så berettiget til at opnå s(attefritagelsi og har
man fået det, siger det sig selv, at man ikke er skattepligtig til Danmark af disse'pensioner.

Alligevel har SKAT bestemt, at dette skal foratås således, at man fortsat er begrænset skattepligtig til
Danmark af disse pensioner, og at man til gengæld får et fradrag af samme stånelse som pensiori'erne.

Af denne grund opføre1 §KAT pensionsindtaegten (selvom den er skattefri) på årsopgørelserne, men undlader
ko.1sekv"gnt også at opføre det dertil svarende fradrag, og er man ikke selv åpmær[iom på at få forholdet
reftet, bliver man sat i skat af den skattefri pensionsindtægt, og er man desuåen tilmetdt Letalingsservice
bliver skatten 09$ trukket. Man får så problemet med at ifut6 tornandle med skattemyndigheri'erne om at få
den betalte skat tilbagebetalt, som man aldrig har skullet betale.

§kat udsender desuden nu ikke længere årsopgørelserne til skatteyderne, med mindre man konkret beder
!epm, og dqt er man læppe motiveret for, når man bor i udlandet-og ikke længere har skattepligtige
indtægtertil Danmark" Man risikerer derfor at blive sat i skat af et belåb, som eiskattefiit, og ovå irøUet
også at skatten bliver trukket.

Danske pensionister i udlandet anser dette for en meget dårlig service, og af mange anses det som direkte
chikane af danskere fra SKATs side, fordi man bor i uUlanCetig derfoi få fitagÅ for betating af skat til
Danmark af sine danske pensioner.

I et svar til mig af den ,9, martg 2Q12 på en forespørgsel om dette spørgsmål oplyste du, at det skyldtes, at det
EDB-system, som registrerede skattefritagelserne, ikke var samkørt måo oet EDB-system, som dannede
årsopgørelseme, men at SKAT havde no§}e ide,er på tegnebrættet til affrjælpning afiette, siåledeE at
registrering af.fradraget kunne ske automåtisk. Du'kunnå imiOle*id ikke åengan§ givÅ no$en tidshorisont for
hvornår dette kunne ske.

Denne situation har imidlertid nu varet ved i hvert fald siden 2009, og f,crholdet kører nu i hvert fald videre for
sjette år. Man må på denne baggrund konstatere, at man i §l(AT priåriterer en løsning af aette Jpård*år 

-

endog overordentligt lavt.

EDB-hlk vil hertil vide, at det er en overkommelig opgave at få systemet rettet til, således at det er i stand til
at registrere både pensionsindtægten og det modsvaiende fradråg.

Der vil desuden kunne.spares betydelige resourcer både for §KAT og for de berørte personer, som 5KAT har
gjort skattepligtige af skatefri indtægter, såfremt st(AT fik dette problem løst.

På denne baggrund skal jeg hermede tillade mig at forespørge, hvornår SKAT kan have løst dette problem,
således at fradraget registreres automatisk på såmme måoeiom indtægten.

Jeg skal^inden udgangen af denne rnåned udgive et nyhedsbrev til danskere i Frankrig, hvortiljeg skal bruge
svaret på mit spørgsmå|, og jeg skal derfor venl§st anmode om at modtage svaret torTnden.

Med venlig hilsen

Klaus Vilner

Pallies Ie Bourg
F - 12540 Le Clapier
France

Telf: 00 33 565 99 38 21
e-mail: Klaus.Vilnert0wanadoo.fr
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