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ORIENTERING 

om franske forhold 

Ekstraudgave 

      Maj 2010 

 

De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er endnu en gang udsat 

Jeg har tidligere orienteret om, at man i Finansministeriet i Paris arbejdede med indførelse af nye 

regler i Frankrig, som skulle have til formål at sikre, at man som skattepligtig i Frankrig ikke ville 

blive dobbeltbeskattet af indtægter fra Danmark som følge af bortfaldet af 

dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Frankrig og Danmark. 

Dette skulle ske ved udstedelse af en såkaldt ”intruction”, som blandt andet skulle have til formål at 

indføre et fradrag (en såkaldt crédit d’impôt) på den franske selvangivelse for indtægter fra 

Danmark oppebåret fra og med den 1. januar 2009, således at man på den franske selvangivelse 

skulle kunne fratrække betalte danske skatter ved beregningen af de franske skatter. 

Den franske budgetminister har allerede så tidligt som i december 2008 annonceret, at man 

forberedte indførelse af sådanne nye regler, og et foreløbigt udkast hertil er offentliggjort på 

internettet og udsendt til en række interesseorganisationer i begyndelsen af januar 2009.  

Man har i Finansministeriet arbejdet med de nye regler siden, og da reglerne skulle anvendes 

første gang i forbindelse med udfyldelsen af den franske selvangivelse for året 2009 i maj måned 

2010, har jeg haft vanskeligt ved at forestille mig, at reglerne ikke skulle være på plads, når de 

franske selvangivelser udsendtes til skatteborgerne i Frankrig i slutningen af april 2010. 

For et par dage siden havde jeg telefonisk kontakt til Finansministeriet om spørgsmålet, og jeg 

erfarede derved, at de nye regler endnu ikke var færdige til udsendelse i ministeriet. Man 

forventede nu, at reglerne kunne være klar til offentliggørelse omkring månedsskiftet maj/juni i år. 

De franske selvangivelser for skatteåret 2009 er på nuværende tidspunkt udsendt til skatteyderne, 

og de skal afleveres til skattemyndighederne i udfyldt stand senest inden udgangen af maj måned. 

Indberetter man i stedet over internettet, skal dette ske senest den 10. juni, såfremt man bor i 

departementerne 01 – 10, senest den 17. juni, såfremt man bor i departementerne 20 – 49 og 

senest den 24. juni, såfremt man bor i departementerne 50 – 974. 

Der ser nu ud til at være nærliggende mulighed for, at de regler, som skulle give fradrag for betalte 

danske skatter på den franske selvangivelse, nu først kommer samtidig med at denne 

selvangivelse skal afleveres, eller i værste fald først efter at afleveringsfristen er passeret. 
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De lokale franske skattecentre er ikke blevet orienteret om, at man i Paris arbejder med indførelse 

af disse regler, og det nytter derfor nok ikke meget at tage spørgsmålet op med disse. 

Man undskylder sig stadigvæk med, at der er nogle tekniske detaljer og tydeliggørelser, som man 

skal have foretaget, førend den nye instruktion vil kunne offentliggøres. Det er stort set den samme 

forklaring, som jeg har hørt, når jeg har taget kontakt med Finansministeriet, siden oktober måned i 

fjor. 

Man fastholder stadigvæk, at man har til hensigt at udstede de nye regler. De afventer ikke, at 

indtræden af andre begivenheder indtræffer. Man er heller ikke begyndt at indlede forhandlinger 

om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig. Tværtimod skyldes de 

nye regler, at man ønsker at tilgodese regler i EU-retten, hvorefter dobbeltbeskatning bør undgås. 

Men den omstændighed, at reglerne ikke er på plads, når den franske selvangivelse skal afleveres 

i år, kan meget vel komme til at betyde, at man som skatteborger i Frankrig alligevel bliver 

dobbeltbeskattet af indtægter fra Danmark. 

Det skal dog hertil tilføjes, at dette kun gælder indtægter, som er beskattet i Danmark. Er 

indtægterne ikke beskattet i Danmark, risikerer man ikke dobbeltbeskatning. 

Og da jeg heller ikke har fået svar endnu fra Finansministeriet på min forespørgsel om den 

skattemæssige behandling i Frankrig af engangsudbetalinger af SP-midler eller af udbetalinger fra 

Lønmodtagernes Dyrtidsfond, foreligger der heller ikke noget klart svar på, hvorledes disse 

indtægter skal anføres på den franske selvangivelse. 

Jeg er i øjeblikket i kontakt med de franske skattemyndigheder i et forsøg på at finde frem til en 

midlertidig løsning, som indebærer, at man alligevel under en eller anden form kan udnytte et 

fradrag for betalte danske skatter på den franske selvangivelse inden afleveringsfristen. 

Jeg håber at dette vil lykkes for mig, så jeg vil kunne komme med en antydning af, hvorledes man 

skal forholde sig, og jeg skal orientere herom så snart som det er mig muligt ved information derom 

i ORIENTERING om franske forhold.  

Med venlig hilsen 

Klaus Vilner 

Orientering om franske forhold er et uafhængigt informationsbrev, som udsendes efter behov. Jeg vil deri 

forsøge at belyse emner, som kan have generel interesse for danskere, der bor i Frankrig. 

Informationsbrevet sendes gratis og uden forpligtelser af nogen som helst art som e-mail til enhver, der 

fremsætter anmodning derom på Klaus.Vilner@wanadoo.fr. Desuden offentliggøres det på Danskere i 

Toulouse’s hjemmeside ”http://danskereitoulouse.wordpress.com”. Ønsker man at afmelde 

informationsbrevet, bedes dette meddelt på samme e-mailadresse. 

Indholdet må ikke betragtes som individuel rådgivning, og selvom det tilstræbes at oplysningerne er rigtige, 

påtager jeg mig intet ansvar for urigtige, ufuldstændige eller manglende oplysninger. 

Enhver, der modtager orienteringen, er velkommen til at komme med supplerende oplysninger, med 

synspunkter eller med kommentarer til de emner, der behandles i informationsbrevet, eller med ønsker om 

emner, som ønskes belyst.  
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