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Frankrig (B 91 – bilag 13). 
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Side 2

Klaus Vilner, Frankrig, har den 9. maj 2010 rettet henvendelse til udvalget vedr. de bebu-
dede franske regler om dobbeltbeskatningslempelse for indtægter fra Danmark, som op-
følgning på mit svar (B 91 – bilag 6) på hans første henvendelse (B 91 – bilag 5). 

I den første henvendelse nævnte Klaus Vilner, at den franske budgetminister allerede i be-
gyndelsen af december 2008 i et svar til senatet bebudede regler om fransk dobbeltbeskat-
ningslempelse for danske indtægter, men at de nye regler hele tiden er blevet udsat. 

Klaus Vilner oplyser nu, at ny henvendelse til det franske finansministerium har givet ham 
det indtryk, at der ikke er udsigt til indførelse af reglerne på kort sigt, selv om man er klar 
over, at Frankrig er nødsaget til at indføre reglerne for at opfylde sine EU-forpligtelser.

Klaus Vilner nævner, at personer, bosat i Frankrig nu skal til at aflevere fransk selvangivel-
se over indtægter i indkomståret 2009.

Hvis de bebudede franske regler ikke snart gennemføres, skal de pågældende personer beta-
le fransk skat af deres danske indtægter fra 2009 uden dobbeltbeskatningslempelse.

Klaus Vilner henviser til, at der oprindeligt blev indført en særlig dansk overgangsregel for 
danske tjenestemandspensionister, men at denne regel blev ophævet begrundet med de be-
budede franske regler om dobbeltbeskatningslempelse af fransk skat. 

Han henviser også til, at den daværende skatteminister i forbindelse med ophævelsen af den 
særlige overgangsregel for tjenestemandspensionister nævnte, at han ville annullere ophæ-
velsen, hvis Frankrig ikke gennemfører de bebudede regler om lempelse.

Klaus Vilner ønsker, at jeg under en eller anden form skal indføre en regel om dansk dob-
beltbeskatningslempelse for indtægter, som personer i Frankrig modtager fra Danmark.

Klaus Vilner nævner, at det ikke alene gælder for personer bosat i Frankrig, som modtager 
dansk tjenestemandspension, men også personer, som f.eks. modtager indtægt fra udlejning 
af fast ejendom i Danmark, aktieudbytter fra danske selskaber eller dansk pension, som ik-
ke er omfattet af den særlige overgangsordning for pensionister.

Jeg vil nævne, at international praksis er, at der er den stat, hvor en person eller et selskab 
er hjemmehørende, der skal give lempelse for at ophæve dobbeltbeskatning af indtægt fra 
et andet land. Klaus Vilner nævner da også, at det franske finansministerium er klar over, at 
det har en EU-forpligtelse til at gennemføre en regel om dobbeltbeskatningslempelse.

Skatteministeriet vil nu rette henvendelse til de franske myndigheder for at understrege, at 
det haster med at få indført de bebudede franske regler om dobbeltbeskatningslempelse.

Hvis Frankrig afviser at gennemføre de bebudede regler, vil jeg fremsætte forslag om at 
annullere ophævelsen af overgangsreglen for tjenestemandspensionister.

Der er derimod ikke planer om at indføre nye overgangsregler for andre indtægter, som 
nævnt af Klaus Vilner.        

    


