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Side 2

Klaus Vilner, Frankrig, har den 23. marts 2010 rettet henvendelse til udvalget, idet han har 
kommentarer til udvalgets spørgsmål 3 om indførelse af nye franske regler, så personer bo-
siddende i Frankrig kan få fransk skat af bl.a. lønindtægt fra Danmark nedsat med dansk 
skat af samme indtægt.

Klaus Vilner skriver, at planerne om nye regler om fransk dobbeltbeskatningslempelse blev 
nævnt i daværende budgetminister Eric Woerths svar på et spørgsmål fra et medlem af det 
franske senat. Når de nye regler er gennemført, skal personer bosiddende i Frankrig ikke 
betale fransk skat af danske indtægter, hvis disse er beskattet i Danmark.

KlausVilner skriver, at det var planen at gennemføre reglerne, inden man i Frankrig i 2010 
skal betale skat for indkomståret 2009. Han havde for ca. en uge siden kontakt med det 
franske finansministerium, som oplyste, at de nye regler ventes offentliggjort i Bulletin Of-
ficiel des Impôts i løbet af marts eller april 2010. Men han frygter, at Frankrig ikke når at få 
de nye regler på plads, inden de berørte personer skal begynde at betale skat af indkomst fra 
2009. Det vil medføre, at de berørte personer i en periode skal betale skat til både Danmark 
og Frankrig af samme indtægt. Selv om personerne senere får den franske skat refunderet, 
når de nye franske regler er på plads, vil det medføre et likviditetsmæssigt dræn.

Klaus Vilner nævner, at skatteudvalget i et svar til lovforslag L 125 (2008-09) fik bekræf-
tet, at lovforslagets ophævelse af dansk dobbeltbeskatningslempelse for tjenestemandspen-
sioner ville blive trukket tilbage, hvis Frankrig ikke gennemførte reglerne om dobbeltbe-
skatningslempelse. Han foreslår, at udvalget overvejer at pålægge mig at indføre regler om, 
at personer, bosiddende i Frankrig kan få den danske skat af dansk indkomst nedsat med 
den franske skat af denne indkomst, indtil Frankrig får indført regler om, at disse personer 
kan få den franske skat af denne danske indkomst nedsat med dansk skat af indkomsten.

Jeg vil hertil oplyse, at Skatteministeriet har fået samme oplysning, som Klaus Vilner fik 
for en uge siden, nemlig at de nye franske regler ventes gennemført i løbet af marts eller 
april 2010. Reglerne gennemføres som en bekendtgørelse, der ikke skal godkendes i Parla-
mentet.

Der er tale om nye regler på to områder, dels regler om, at personer bosiddende i Frankrig 
kan få fransk skat af bl.a. lønindtægt fra Danmark nedsat med dansk skat af samme indtægt, 
dels regler om, at danske foretagender kan få fransk skat af visse betalinger fra Frankrig be-
regnet på nettogrundlag – i stedet for som nu på grundlag af betalingens bruttobeløb. Det 
medfører, at danske foretagender kan få fradrag for udgifter ved fransk beskatning, så beta-
linger til danske foretagender ikke undergives hårdere fransk beskatning end tilsvarende be-
talinger til franske foretagender.

Frankrig er altså tvunget til at indføre reglerne for at overholde sine EU-forpligtelser.

Jeg vil derfor afvente, at Frankrig gennemfører de bebudede regler.

Jeg kan tilføje, at Spanien, som allerede har interne regler om dobbeltbeskatningslempelse 
for personer bosiddende i Spanien, i begyndelsen af marts 2010 har gennemført de regler 
om nettobeskatning af betalinger, som Frankrig som nævnt også vil gennemføre.


