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Udfyldelse af den franske selvangivelse 

For nogle dage siden udsendte jeg majnummeret af ORIENTERING om franske forhold 

indeholdende blandt andet en vejledning om, hvorledes man udfylder sin franske for så vidt angår 

indtægter fra Danmark.  

Desværre indeholdt denne vejledning ved en fejl nogle forkerte henvisninger, som jeg hermed 

tillader mig at rette: 

a) På side 3, andet afsnit fra oven bedes ”bruttobeløbet” i anden linie ændret til ”nettobeløbet” 

(efter betalt endelig udenlandsk skat). 

b) På side 4 bedes ”1AJ, 1BJ, 1CJ eller 1DJ” i andet afsnit øverst ændret til ”1AS, 1BS, 1CS 

eller 1DS”. 

c) På side 10 bedes ”Men er man flyttet til Frankrig eller” ændret til ”Men er man flyttet til 

Frankrig og”. 

Endelig er jeg blevet forespurgt, om man på side 6, næstsidste afsnit kan fremføre det modtagne 

bruttobeløb til en af rubrikkerne under punkt 1 på side 3 på den almindelige selvangivelse på 

samme måde som det gælder ved modtagelse af beskattede pensioner fra Danmark uden at man 

anvender de regler, der endnu ikke er trådt i kraft, i stedet for at fremføre beløbet til rubrik 8TI på 

side 4 på den almindelige selvangivelse, og det vil jeg mene, at man kan. 

En læser har spurgt, specielt med henblik på min omtale af udbetalinger af engangsudbetalinger 

fra SP-ordningen eller fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond, hvad der ville kunne ske, såfremt man 

indlod at indberette denne indtægt på den franske selvangivelse. Synspunktet er, at der allerede er 

betalt 35 % eller 50 % af beløbet i afgift til den danske stat, og det syntes den pågældende var 

nok, og at det ikke kunne være rimeligt, at beløbet derefter også skulle beskattes i Frankrig. 

Jeg må hertil sige, at jeg giver mine læsere en orientering om franske forhold, og at jeg ikke 

deltager i eller opfordrer til skatteunddragelse under nogen form. 
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Men jeg kan til spørgsmålet oplyse, at de udbetalende danske penge- og pensionsinstitutter 

indberetter indtægten til det danske skattevæsen, og at Danmark har et samarbejde med de øvrige 

EU-lande, hvorefter det danske Skatteministerium rutinemæssigt videregiver disse oplysninger til 

skattemyndighederne i de øvrige EU-lande. Det franske Finansministerium vil altså modtage disse 

oplysninger fra det danske Skatteministerium og vil dernæst sende oplysningerne videre til det 

relevante franske skattecenter. 

Dette samarbejde mellem EU-landene er dog ikke endnu fuldt udbygget, og det har kunnet 

konstateres, at der sker en del fejl i forbindelse med videregivelse af oplysningerne fra Danmark til 

Frankrig. 

Såfremt man ikke har opgivet beløbet kan man altså risikere at blive kontaktet af sit franske 

skattecenter og blive anmodet om at give en forklaring på, hvorfor denne indtægt ikke er opgivet. 

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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