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Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? 

Jeg har modtaget en del forskellige forespørgsler fra mine læsere om reglerne for hvor længe og 

hvor meget man må opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig. På denne baggrund skal jeg 

herved give en samlet fremstilling af reglerne herfor. 

Fast ophold i Danmark 

Er man dansk statsborger, har man naturligvis ret til når som helst at bosætte sig i Danmark og 

tage permanent ophold i Danmark. Det samme gælder i øvrigt, når man er statsborger i et andet 

EU-land. Tager man fast ophold i Danmark, bliver man skattepligtig til Danmark allerede fra 

opholdets begyndelse. Det fremgår af kildeskattelovens § 1 stk. 1 nr. 1, hvorefter man er 

indkomstskattepligtig i Danmark, når man har bopæl i Danmark. 

Kortvarige ophold i Danmark 

De regler, som er beskrevet i det følgende, omhandler imidlertid, hvor længe og hvor meget man 

må opholde sig i Danmark, når man er bosiddende i Frankrig. Det forudsættes i den forbindelse, at 

ens eventuelle tidligere skattepligt til Danmark (som fuldt skattepligtig) er ophørt ved, at man ikke 

længere har bopæl i Danmark. Det forudsættes endvidere, at opholdet i Danmark ikke sker til 

varetagelse af indtægtsgivende erhverv, jfr. herom nærmere nedenfor. 

Jeg skal endvidere gøre opmærksom på, at der er tale om fortolkning af reglerne i 

kildeskatteloven, og det tilrådes derfor at administrere reglerne med omtanke og ikke at bevæge 

sig ud til den yderste kant af reglerne. Gør man dette, eventuelt gentagne gange, kan dette komme 

til at betyde, at Skat konstaterer omgåelse af reglerne og statuerer skattepligt til Danmark til trods 

for, at man formelt set har holdt sig indenfor de formelle regler, idet der er tale om en konkret 

vurdering i hvert enkelt tilfælde af den enkelte persons forhold og tilknytning til Danmark 

Man skal i den forbindelse gøre sig klart, at der i kildeskatteloven gælder to forskellige regler om 

dette spørgsmål, og at disse to regler er en del forskellige på en række punkter. 

Den ene regel fremgår af kildeskattelovens § 1 stk. 1 nr. 3 og omhandler den situation, hvor man 

ikke disponerer over en helårsbolig i Danmark. 
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Den anden regel fremgår af kildeskattelovens § 7 stk. 1 og omhandler den situation, hvor man 

disponerer over en helårsbolig i Danmark. 

Man disponerer over en helårsbolig i Danmark, hvis man er ejer eller lejer af en sådan bolig, eller 

hvis ens ægtefælle er ejer eller lejer af en sådan bolig, og man benytter eller kan benytte denne 

bolig. Dispositionsret kan også bestå i, at man rent faktisk på anden måde disponerer over en 

helårsbolig i Danmark således at den kan udgøre ens bolig. 

Hvad er en helårsbolig i Danmark? 

En helårsbolig er et hus, en ejerlejlighed, en andelslejlighed, en lejet lejlighed og lignende, som er 

beregnet til helårsbeboelse. Har man som efterlønsmodtager, pensionist eller 65-årig ejet et 

sommerhus i Danmark i mindst 8 år (eller har man erhvervet særlig tilladelse), har man efter 

planloven en personlig ret til sammen med sin familie at bebo sommerhuset hele året, og så får et 

sådant sommerhus tillige karakter af at være helårsbolig i skattemæssig forstand (helårsstatus). 

Bebor man rent faktisk et sommerhus, som man ikke har erhvervet en sådan personlig ret til at 

bebo hele året, som en helårsbolig, vil dette også kunne betragtes som en helårsbolig i 

skattemæssig forstand. 

Ophold i Danmark, når man ikke disponerer over en helårsbolig i Danmark 

Hovedreglen fremgår af kildeskattelovens § 1, stk. 1 nr. 3. Ifølge denne bestemmelse bliver man 

skattepligtig til Danmark, såfremt man – uden at have bopæl i Danmark - opholder sig i Danmark i 

et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller 

lignende. Man har altså ret til at opholde sig i Danmark i en uafbrudt periode på lige under 6 

måneder, og disponerer man over et sommerhus i Danmark, der ikke har helårsstatus, har man 

også ret til at opholde sig i dette i en uafbrudt periode på lige under 6 måneder. Rejser man 

imidlertid fra Danmark til udlandet på et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende, skal dette 

ophold regnes med til opholdet i Danmark. Som kortvarigt ophold i udlandet på grund af ferie eller 

lignende anses ophold på indtil tre måneder. 

Sker opholdet i udlandet til andet formål end ferie eller lignende, f. eks. til varetagelse af erhverv, 

skal dette ophold ikke regnes med til opholdet i Danmark, og et sådant ophold i udlandet vil 

afbryde opholdet i Danmark, selv hvis det er af en varighed på mindst nogle få dage. Det samme 

gælder, såfremt man rejser fra et ophold i Danmark tilbage til sin faste bolig i Frankrig, selvom der 

er tale om et ophold af nogle få dages varighed, og man kan dernæst indlede et nyt ophold i 

Danmark. Rejser man derimod fra Danmark til Frankrig på et kortvarigt ophold uden at tage ophold 

i sin faste bolig i Frankrig for derefter at vende tilbage til Danmark, vil dette ophold blive betragtet 

som ferie eller lignende, og et sådant ophold skal derfor regnes med til opholdet i Danmark. 

Man skal dog være varsom med meget lange ophold i Danmark og især med ophold på samlet 6 

måneder og derover, idet konkrete omstændigheder kan føre til, at man af Skat anses for at have 

taget bopæl i Danmark, også selvom man bebor et sommerhus i Danmark uden helårsstatus, 

således at man af Skat anses for at være blevet fuldt skattepligtig til Danmark allerede fra 

opholdets eller opholdenes start. Ved afgørelsen af, om man på denne måde har taget bopæl i 

Danmark lægges der vægt på, om man er ved at etablere husstand, erhverve sig bolig eller ved 

andre foranstaltninger viser, at man har som sin hensigt at have hjemsted i Danmark. Bor ens 

ægtefælle i Danmark, skal man være særligt påpasselig, idet dette af Skat kan anses for at være 
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en indikation af, at man også selv agter at tage bopæl i Danmark. Det anerkendes dog, at man 

godt kan have sin ægtefælle boende fast i Danmark uden at man selv nødvendigvis betragtes som 

at være fast bosiddende i Danmark, forudsat at man nøje overholder reglerne. Grænsen for 

hvornår man betragtes som at have taget bopæl i Danmark, beror på i øvrigt en konkret vurdering 

og ligger derfor ikke helt fast. 

Ophold i Danmark, når man disponerer over en helårsbolig i Danmark 

Som en undtagelse til reglerne ovenfor gælder reglen i kildeskattelovens § 7 stk. 1. Den omhandler 

de situationer, hvor man disponerer over en helårsbolig i Danmark, og i denne situation gælder der 

noget strengere regler. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at disse noget strengere 

regler også gælder for efterlønsmodtagere og pensionister, som har erhvervet helårsstatus over 

deres sommerhus i Danmark ved at have ejet det i mindst 8 år. 

Tager man som ejer af en sådan bolig ophold i Danmark, bliver man fuldt skattepligtig til Danmark, 

med mindre der er tale om kortvarigt ophold i Danmark på grund af ferie eller lignende. Ophold i 

Danmark af en varighed på mere end tre måneder, eller ophold på i alt mere end 180 dage 

indenfor et tidsrum af 12 måneder, anses ikke for kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. 

Der er her tale om et maksimum, men dette maksimum accepteres i almindelighed, når der er tale 

om personer, hvis ophold har et (overvejende) feriemæssigt præg. 

Disponerer man over en helårsbolig i Danmark, må et uafbrudt ophold i Danmark altså være på 

højst tre måneder mod ellers lige under seks måneder, og de samlede ophold må højst være på 

180 dage indenfor løbende tolv måneders perioder. På den anden side skal ferierejser og lignende 

i udlandet ikke regnes med, og man har derfor mulighed for at afbryde et tre måneders ophold ved 

et ophold af blot nogle ganske få dages varighed udenfor Danmark, selv ved en kort rejse til 

Sverige eller til Tyskland, og man behøver derfor ikke rejse tilbage til sin faste bolig i Frankrig for at 

afbryde opholdet. Derefter kan man så indlede et nyt ophold i Danmark under forudsætning af, at 

de samlede ophold indenfor løbende tolv måneders perioder ikke overstiger 180 dage. 

Konsekvensen af at man overskrider fristerne 

Overskrider man imidlertid reglerne, skal man være opmærksom på, at man bliver fuldt 

skattepligtig til Danmark, og det vil kunne komme til at betyde, at man bliver nødsaget til at sælge 

sin bolig i Danmark for at det skal blive muligt at få skattepligten ophævet på ny. Skyldes 

overskridelsen ukendskab til reglerne, f. eks. at man ikke er opmærksom på, at man som 

efterlønsmodtager eller pensionist efter 8 års ejerskab af et sommerhus nu ikke længere må bebo 

dette i en uafbrudt periode på lige under seks måneder, men nu kun i en uafbrudt periode på 

længst tre måneder, er det muligt, at man kan nå frem til en mindelig ordning med Skat, men man 

kan ikke være sikker på at opnå noget sådant. 

Er man som bosiddende i Frankrig omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven, vil man 

også miste de særlige fordele med hensyn til beskatning af pension, som disse 

overgangsordninger indebærer. 

Særligt om ophold til varetagelse af indtægtsgivende erhverv 

De ovenfor nævnte regler forudsætter som nævnt, at opholdet i Danmark ikke sker til varetagelse 

af indtægtsgivende erhverv eller lignende. Sker opholdet med et sådant formål, gælder der 
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betydeligt strengere regler. Dette gælder i hvert fald, såfremt man disponerer over en helårsbolig i 

Danmark, idet ethvert ophold af denne karakter uanset længden vil kunne begrunde, at der 

indtræder fuld skattepligt til Danmark. Det skyldes, at ophold til varetagelse af indtægtsgivende 

erhverv ikke kan betragtes som ferieophold eller lignende i Danmark. Ophold i Danmark med 

henblik på personlig løbende varetagelse af indtægtsgivende erhverv eller deltagelse i eller tilsyn 

med en erhvervsvirksomhed samt varetagelse af selv kortvarige opgaver af erhvervsmæssig 

karakter i Danmark og endda deltagelse i bestyrelsesmøder i en dansk erhvervsvirksomhed af blot 

en enkelt dags varighed vil betyde, at man bliver anset for at have taget ophold i Danmark og 

derved bliver fuldt skattepligtig til Danmark allerede fra og med den første dag af et sådant ophold. 

Men også hvis man ikke disponerer over en helårsbolig i Danmark skal man være særdeles 

varsom med at tage ophold i Danmark til varetagelse af indtægtsgivende erhverv, og i givet fald 

søge forholdet afklaret med Skat i Danmark eller allerhelst anmode om at få et bindende svar, 

inden man indleder et sådant ophold, så man undgår senere at komme ud for overraskelser. 

Beskyttelsen i dobbeltbeskatningsoverenskomster gælder ikke Frankrig 

I mange dobbeltbeskatningsoverenskomster, som Danmark har indgået med andre lande, er der 

indføjet bestemmelser til afgørelse af tvivlstilfælde, når det skal afgøres i hvilket af de to lande en 

person er skattepligtig, hvis han har tilknytning til begge de to lande. Ved disse regler er det 

hyppigt fastsat, at personen er skattepligtig i det af de to lande, hvor man har en fast bolig til 

rådighed, eller hvis man har en fast bolig til rådighed i begge lande, det land, hvormed man har de 

stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunkt for sine livsinteresser). Kan det ikke 

afgøres herudfra, hvor man er skattepligtig, skal man være skattepligtig der hvor man sædvanligvis 

opholder sig. Subsidiært er statsborgerskabet afgørende, og giver dette heller ikke et fingerpeg, 

skal det afgøres ved aftale mellem de to stater, hvor personen er skattepligtig. 

Reglerne i disse dobbeltbeskatningsoverenskomster giver en mulighed for, at man kan undgå at 

blive skattepligtig til Danmark, selvom man skulle have overtrådt de ovennævnte regler i 

kildeskatteloven om ophold i Danmark, såfremt dette strider mod bestemmelserne i en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst. 

Det er dog værd at bemærke sig, at der ikke længere eksisterer nogen 

dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig, og derfor er hverken Danmark 

eller Frankrig længere begrænset af en dobbeltbeskatningsoverenskomst i at kunne beskatte hele 

den pågældende persons indkomst, såfremt denne indkomst er skattepligtig efter de nationale 

skatteregler i begge de to lande. Hvis både Danmark og Frankrig anser den pågældende person 

for fuldt skattepligtig, vil begge landene derfor kunne beskatte vedkommendes indkomst.  

Hvis Frankrig eksempelvis betragter en person som skattepligtig i Frankrig, fordi vedkommende 

har sin faste bolig og sin husstand i Frankrig, og Danmark betragter den samme person som 

skattepligtig i Danmark som følge af at man disponerer over en helårsbolig i Danmark og rent 

faktisk har opholdt sig i Danmark længere end man har ret til efter bestemmelserne i 

kildeskatteloven som beskrevet ovenfor, så vil konsekvensen heraf være, at man kan blive 

beskattet både i Frankrig og i Danmark af hele sin indkomst. 
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Betydningen af at man benytter den primære bolig i Frankrig 

Derfor skal man også være opmærksom på, at det kan have betydning for de ovenfor beskrevne 

regler for, hvor længe og hvor meget man må opholde sig i Danmark, hvor meget man benytter sin 

faste bolig i Frankrig og hvor megen tilknytning man har til denne bolig og til Frankrig. De 

beskrevne regler lægges nemlig normalt til grund, hvor der er tale om personer, der i øvrigt har 

bopæl i og anden fast tilknytning (nærmeste familie, indtægtsgivende erhverv, statsborgerskab m. 

v.) til et andet land (her Frankrig), således at opholdene i Danmark med rette kan siges at have 

karakter af ferie eller lignende. Det er derfor vigtigt, at man benytter sin faste bolig i Frankrig så 

meget, at der ikke kan rejses tvivl om, at man er hjemmehørende og fuldt skattepligtig i Frankrig, 

og at man udadtil demonstrerer, at det er i Frankrig man hører til og har sin faste og primære 

bopæl. Opholder man sig ganske lidt på sin bopæl i Frankrig og samtidigt ganske meget i en 

helårsbolig, som man disponerer over i Danmark, vil Skat i Danmark kunne statuere, at man har 

taget fast ophold i Danmark, og at man derfor er fuldt skattepligtig til Danmark efter reglerne i 

kildeskattelovens § 1 stk. 1. nr. 1 som beskrevet i begyndelsen af denne artikel. Og dette vil endda 

kunne ske selvom man ikke opholder sig i Danmark i perioder, der sammenlagt kommer op på 180 

dage indenfor løbende tolv måneders perioder. 

De franske regler om skattepligt 

Jeg skal endelig gøre opmærksom på, hvad der gælder efter franske regler for at man bliver 

almindeligt skattepligtig i Frankrig. 

Det bliver man, når man  

a) har sin husstand og sin faste bolig i Frankrig, eller 

b) har sit sædvanlige ophold i Frankrig, man anses for at have sit sædvanlige ophold i 

Frankrig, når man opholder sig i Frankrig mere end 183 dage om året, eller 

c) udøver erhvervsmæssig aktivitet i Frankrig, eller  

d) har centrum for sine økonomiske interesser i Frankrig. 

Er kun den ene af to ægtefæller fast bosiddende i Frankrig, omfatter skattepligten denne 

ægtefælles indkomst samt den del af den anden (udenfor Frankrig bosiddende) ægtefælles 

indkomst, som hidrører fra Frankrig. 

 

Ophør af skattepligt til Danmark, når man disponerer over en helårsbolig i Danmark 

Som oplyst i den foregående artikel er man efter kildeskattelovens § 1 stk. 1. nr. 1 skattepligtig til 

Danmark, når man har bopæl i Danmark. Denne bestemmelse skal forstås absolut, således at man 

ikke kan få sin skattepligt til Danmark ophævet, når man udrejser fra Danmark for at tage varigt 

ophold i udlandet, hvis man fortsat har bopæl i Danmark, det vil sige hvis man fortsat disponerer 

over en helårsbolig i Danmark. Begrebet helårsbolig skal i den forbindelse forstås på samme måde 

som omtalt i den foregående artikel. 
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Ejer man eller har man dispositionsret over et hus, en ejerlejlighed, en andelslejlighed, en lejet 

lejlighed eller et sommerhus med helårsstatus, kan man derfor ikke få den fulde skattepligt til 

Danmark ophævet, selvom man fraflytter Danmark for at tage varigt ophold i udlandet. Det samme 

gælder, såfremt man fraflytter Danmark og ens ægtefælle eller samlever forbliver boende i 

Danmark (forudsat at samlivet opretholdes), idet man i denne situation anses for at have bevaret 

dispositionsret over den bolig, som ægtefællen eller samleveren bebor, og fortsat kan benytte 

denne bolig. Har man kontrollen over et dansk aktieselskab, som ejer en bolig i Danmark, som 

man fortsat kan benytte selvom man er udrejst fra Danmark, eller som fortsat benyttes af ens 

ægtefælle eller samlever, vil man heller ikke kunne få sin skattepligt til Danmark ophævet. 

For at man skal kunne få skattepligten til Danmark ophævet, kræves det, at man ”opgiver” den 

pågældende helårsbolig i Danmark. Hertil kræves det enten, at man sælger boligen (eller opsiger 

boligen til fraflytning, hvis det er en lejet lejlighed) og overdrager nøgler og lignende til en køber, 

således at man har givet afkald på enhver form for dispositionsret over boligen, eller at man udlejer 

boligen på en lejekontrakt, der er uopsigelig fra udlejers side i mindst tre år. Og salget eller 

udlejningen skal være til fremmede, således at man ikke, f. eks. ved salg eller udlejning til 

familiemedlemmer direkte eller indirekte vil kunne bevare en mulighed for fortsat at kunne benytte 

boligen. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at såfremt man udlejer boligen på en 

lejekontrakt, som ikke er tidsbegrænset helt eller delvist fra lejerens side, vil lejemålet kunne 

komme ind under reglerne i den midlertidige boligreguleringslovgivning, således at mulighederne 

for at opsige lejeren til fraflytning vil være meget begrænsede i store dele af landet. 

I de lande, som Danmark har dobbeltbeskatningsoverenskomster med, kan muligheden for at 

Danmark fortsat kan kræve skattepligten opretholdt, være begrænset af de førnævnte 

bestemmelser, der regulerer, i hvilket af de to lande en person skal være skattepligtig, men da 

Danmark ikke længere har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig, kan Danmark nu 

beskatte personer, der fortsat har en helårsbolig i Danmark uden nogen som helst begrænsninger i 

en dobbeltbeskatningsoverenskomst, og Frankrig kan i øvrigt samtidig beskatte den samme 

person efter de franske regler.  

 

Efterløn er substitut for løn og ikke for pension 

I septembernummeret fra 2010 af ORIENTERING om franske forhold gav jeg en vejledning i, 

hvorledes man skulle forstå reglerne i den nye franske instruktion fra den 2. august 2010 om 

fradrag for den danske skat af indtægter fra Danmark – bortset fra pensioner – ved beregningen af 

den franske skat. 

I den forbindelse gjorde jeg opmærksom på, at efterløn ikke er en form for pension eller et substitut 

for pension men derimod et substitut for løn, og derfor måtte udbetaling af efterløn fra Danmark 

være omfattet af reglerne i den nye instruktion, således at man har fradrag på den franske 

selvangivelse for betalte danske skatter, som man skal betale, såfremt man ikke er omfattet af 

overgangsordningerne i opsigelsesloven. 

Dette er nu blevet bekræftet ved en række afgørelser fra det franske skattevæsens side, hvor man 

har anerkendt, at man – fra og med den 1. januar 2009 – kan fratrække betalte danske skatter ved 

beregningen af den franske skat af efterløn fra Danmark, dog maksimalt med et beløb svarende til 
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den skat, som man i Frankrig kommer til at betale af efterlønnen. Man bliver således ikke 

dobbeltbeskattet af efterløn fra Danmark, idet man i praksis ikke kommer til at betale den franske 

skat men alene den danske skat deraf. 

Efterløn skal på den franske selvangivelse indberettes under afsnit 1 på side 3 på den franske 

selvangivelse under ”Autres revenus imposables, préretraite, chômage” i rubrik 1 AP, 1 BP 1 CP 

eller 1 DP, og den danske skat skal indberettes under afsnit 8 på side 4 på selvangivelsen i rubrik 

8 TK. 

 

Refusion af udbytteskat af danske aktier og investeringsbeviser 

Nu nærmer tiden sig, hvor ejere af danske aktier og investeringsbeviser vedrørende aktier kan 

glæde sig over at få udbytter fra deres værdipapirer for året 2010 udbetalt. Det er nok derfor på sin 

plads at jeg giver en opdatering af reglerne for den danske og den franske skat af disse 

værdipapirinvesteringer. 

Får man udbetalt udbytte af danske aktier eller investeringsbeviser vedrørende aktier, vil det 

udbetalende pengeinstitut tilbageholde 28 % af udbyttet som udbytteskat, som indbetales til det 

danske skattevæsen. 

Man har imidlertid mulighed for at få de 13 % af de 28 % af dette udbytte refunderet efter 

ansøgning til Skat, medens de resterende 15 % af udbyttet betragtes som en endelig dansk skat.  

Det er dog en forudsætning, at der er tale om almindelige porteføljeinvesteringer i aktier og ikke 

om hovedaktionæraktier, hvor man ejer 10 % eller derover af aktiekapitalen, og hvor man ikke kan 

få en del af udbytteskatten refunderet. 

For at kunne få en del af den indeholdte udbytteskat tilbage, skal man anvende en blanket, som 

hedder ”Demande d’exonération de l’impôt danois sur les dividendes”. Den har nummer 06.007 og 

kan rekvireres på Skats hjemmeside www.skat.dk. 

Erklæringen skal udarbejdes i tre eksemplarer, et for det danske skattevæsen, et for det franske 

skattevæsen og et for aktionæren selv. 

Formularen er for godt et års tid siden blevet omarbejdet, og denne omarbejdelse har ikke været 

særligt heldig, hvilket gør, at den ikke er særligt anvendelig og især ikke, når man bor i Frankrig, 

som ikke har nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark længere. 

Formularen skal udfyldes med oplysning om det beløb, som ønskes tilbagebetalt som udbytteskat 

og med oplysning om navn og adresse på ansøgeren og skal bilægges fuldmagt fra en eventuel 

fuldmagtshaver. Endvidere skal gives oplysning om det pengeinstitut, som udbytteskatten ønskes 

refunderet til. 

Dernæst skal erklæringen attesteres af det skattecenter i Frankrig, som ansøgeren hører under. 

Det er ikke tilstrækkeligt, at erklæringen underskrives af en funktionær på det lokale rådhus. 

Skattecentret skal i erklæringen attestere, at ansøgeren er omfattet af en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og ansøgerens bopælsland, og det har i 

http://www.skat.dk/
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praksis vist sig at volde en del vanskeligheder, når det drejer sig om Frankrig, der som bekendt 

ikke har nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark længere. Derfor er det 

forekommet, at skattecentret har afvist at underskrive erklæringen. I praksis har dette dog normalt 

løst sig ved i attestationen at skrive ”entre le Danemark et *la France, dénoncée par le Danemark* 

”. 

Det er i formularen angivet, at man skal vedlægge udbyttekuponerne som dokumentation, og det 

fremhæves oven i købet, at denne dokumentation er obligatorisk. Dette skal man imidlertid IKKE 

gøre, og det er endvidere ikke muligt, når det drejer sig om børsnoterede værdipapirer, for der 

findes der ikke nogen udbyttekuponer, idet værdipapirerne er indskrevet. I stedet skal man 

vedlægge kopi af afregningsnotaerne vedrørende udbyttet som dokumentation.  

Efter at være udfyldt, underskrevet og attesteret skal formularen sendes til Skattecenter Høje-

Taastrup, Postboks 60, DK-2630 Taastrup. 

Som det fremgår, er den nuværende erklæring ikke formuleret særligt hensigtsmæssigt. Skulle den 

give problemer, er det imidlertid fortsat muligt at anvende den tidligere erklæring. Den kan 

downloades fra følgende remse: http://www.skat.dk/blanketter/06007.pdf. Erklæringen skal på 

samme måde udfyldes og underskrives af ansøgeren og attesteres af det franske skattecenter og 

sendes til Skattecenter Høje-Taastrup. I stedet for en attestation fra det danske udbetalende 

pengeinstitut er det muligt blot at vedlægge kopi af afregningsnotaerne vedrørende udbyttet som 

dokumentation. 

Det tager sædvanligvis Skat i Danmark temmelig lang tid at behandle ansøgningen om refusion af 

for meget erlagt udbytteskat, og man skal derfor regne med, at der vil gå et ikke ubetydeligt antal 

måneder, før man får den for meget betalte udbytteskat ind på sin konto. 

Udbyttebetalingen er skattepligtig indkomst i Frankrig, og beløbet skal derfor opføres på den 

franske selvangivelse som indkomst i året efter at udbyttet er udbetalt. Samtidig har man i kraft af 

den instruktion om fradrag for betalte danske skatter ved beregningen af den franske skat, der 

udkom den 2. august 2010, nu mulighed for at fradrage den endelige danske skat på 15 % på den 

franske selvangivelse, således at den franske skat af udbyttet reduceres med dette beløb. Man 

bliver således ikke dobbeltbeskattet i Frankrig af udbytte af danske aktier, idet man alene kommer 

til at betale den franske skat med det beløb, som denne overstiger den danske skat på 15 %. 

Reglerne om beskatning af aktieudbytter i Frankrig er ændret en del fra og med den 1. januar 

2011, og jeg skal på et senere tidspunkt komme med en orientering om, hvad disse ændringer 

indebærer. 

 

Stiger skatten i Frankrig på pensioner fra Danmark? 

Jeg har i de seneste par uger modtaget et ikke ubetydeligt antal henvendelser fra urolige læsere, 

som er blevet opskræmt ved at have modtaget rygter om, at Frankrig skulle være på vej til at hæve 

skatterne drastisk for danske pensionister i Frankrig, som modtager pensioner fra Danmark på 

privattegnede pensionskontrakter. Man spørger mig i den forbindelse, om disse rygter kan være 

rigtige. 

http://www.skat.dk/blanketter/06007.pdf
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Forlydenderne derom skal være fremkommet på en generalforsamling i Club Danois i Nice tidligere 

i denne måned, hvor man skal have oplyst, at Frankrig den 29. december 2010 skulle have ændret 

reglerne for udenlandske pensioner, hvor der på indbetalingstidspunktet havde været fradrag for 

indbetalingerne, således at disse nu vil blive beskattet som almindelige arbejdsgiverfinansierede 

pensioner og ikke efter de lempeligere regler, som gælder for privattegnede pensioner. Dette 

skulle betyde, at så godt som alle denne forenings medlemmer rammes af de nye regler. 

Det fremgår af de dokumenter, som er blevet fremlagt på generalforsamlingen, at Frankrig netop 

har ændret reglerne for beskatning af visse udenlandske pensioner, og at det kan betyde, at 

beskatningen vil stige fra 0 – 15 % til den fulde beskatning på over 40 %, og at dette vil ramme alle 

danskere med ratepensioner, livrenter samt visse andre pensioner, der ikke opgives som fransk 

pension uanset om man er omfattet af de danske overgangsregler eller ikke. Desuden skulle der i 

Frankrig være indført beskatning af schweiziske kapitalpensioner, som ikke beskattes i Schweiz, 

men hvor der har været skattefradrag ved indbetalingerne 

Derfor har man kontaktet det franske advokatfirma Francis Lefebvre i Paris, som man skulle have 

fået disse oplysninger fra, og man er nu i færd med at få dette advokatfirma til at udarbejde et 

responsum om hvad de nye regler indebærer for pensionister i Frankrig. 

Jeg har prøvet at undersøge om disse forlydender skulle have sin rigtighed, og jeg kan bedst 

udtrykke mig med Mark Twains ord, da han i sin tid blev anmodet om at kommentere et forlydende 

om at han skulle være afgået ved døden, og hvor han svarede: ”Denne oplysning er stærkt 

overdrevet”. 

Den franske Nationalforsamling vedtog den 29. december 2010 den nye finanslov for Frankrig for 

året 2011, og i denne finanslov gennemførte man – som det sker hvert år – en række ændringer 

for Frankrig på det skattemæssige område. 

En af disse ændringer gik ud på, at man fra og med den 1. januar i år kan beskatte pensioner, som 

udbetales som kapital, det vil sige i form af engangsudbetalinger. Indtil da har disse 

engangsudbetalinger af pension været skattefri i Frankrig. Disse nye regler får betydning for 

udbetaling af danske kapitalpensioner og andre danske udbetalinger med kapitalbeløb så som 

engangsudbetalinger af pension fra Den Særlige Pensionsfond og fra Lønmodtagernes 

Dyrtidsfond, som vil kunne beskattes i Frankrig, hvis udbetalingen sker fra og med den 1. januar 

2011, men de nye regler får så vidt jeg har kunnet konstatere det ikke betydning for beskatningen 

af andre danske pensionsordninger. Disse nye regler om beskatning af danske kapitalpensioner m. 

v. har jeg i øvrigt redegjort for i det ekstranummer af ORIENTERING om franske forhold, der 

udkom tidligere i denne måned. 

Jeg har taget spørgsmålet op med repræsentanter for Finansministeriet i Paris, og ifølge disse 

skulle de nye regler ikke påvirke beskatningen af udbetalingen af livsvarige pensioner eller af 

tidsbegrænsede pensioner så som ratepensioner, når de har løbende udbetalinger, idet det 

påpeges, at disse pensioner hele tiden har været skattepligtige i Frankrig og altså ikke så som 

kapitalpensioner eller andre udbetalinger af pensioner som engangsudbetalinger har været 

skattefrie. Årsagen hertil har været, at man i Frankrig traditionelt ikke har betragtet udbetaling af 

kapitalbeløb som indkomst, og derfor har sådanne kapitalbeløb hidtil kunnet udbetales skattefrit. 

Man hæfter sig desuden ved, at de nye skatter omfatter ”prestations de retraite” med kapitalbeløb, 
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og i hvert fald er indbetalinger på danske ratepensioner ikke ”prestations de retraite” idet danske 

ratepensioner slet ikke for øjeblikket betragtes som pension i Frankrig overhovedet.    

Ingen af de personer, som jeg har kontaktet, og som til daglig beskæftiger sig med disse 

problemer, har desuden kunnet bekræfte, at de forlydender, som er fremkommet på Club Danois 

generalforsamling for nylig, skulle have noget på sig. Den almindelige opfattelse er, at der må 

være tale om fri fantasi. 

Jeg har endvidere været i kontakt med advokatfirmaet Francis Lefebvre i Paris, og heller ikke der 

vil man vedgå at man skulle have udtalt sig i så drastiske vendinger, som det er fremgået af de 

oplysninger, som fremkom på Club Danois generalforsamling, selvom man kunne bekræfte, at 

man har været i kontakt med bestyrelsesmedlemmer fra Club Danois om spørgsmålet, og at man 

var blevet anmodet om at udarbejde en retslig udtalelse om dette emne. 

Jeg tror derfor, at man kan konkludere, at de oplysninger, som blev givet på generalforsamlingen i 

Club Danois med Mark Twains ord er ”stærkt overdrevne”. 

Såfremt man skal ændre grundlaget for beskatningen i Frankrig af pensioner, kræver det 

naturligvis, at man ændrer den franske lovgivning herom. Det siger næsten sig selv. Og det er 

tilsyneladende ikke endnu sket bortset fra de nye regler om beskatning i Frankrig af pensioner, der 

udbetales som kapital. 

Der er et stort antal mindre erhvervsdrivende og personer uden pensionsordninger i Frankrig, som 

har sparet op til deres alderdom gennem selvpensionering ved at have etableret privattegnede 

pensionsordninger eller livsforsikringer, og man ville slå deres økonomi fuldstændigt i stykker, hvis 

man med et pennestrøg ændrede beskatningen af deres pensionsordninger, således at disse ville 

blive beskattet fuldt ud på samme måde som arbejdsgiverfinansierede pensionsordninger. At 

ændre grundlaget for beskatningen fra den ene dag til den anden, således at pensionerne ville 

blive beskattet som arbejdsgiverfinansierede pensionsordninger ville desuden blive betragtet som 

beskatning med tilbagevirkende kraft, og det er man meget forsigtig med ikke at gøre i Frankrig. 

Og det ville ikke være muligt i Frankrig at indføre en hårdere beskatning af udenlandske pensioner 

end af pensioner etableret i Frankrig. Det ville stride mod reglerne i EU-retten om ligelig national 

behandling og forbuddet mod diskrimination indenfor Fællesskabet. Så alene af den grund siger 

det sig selv, at man ikke har eller kan have indført en skærpet beskatning udelukkende af 

udenlandske pensioner, således som det blev oplyst på Club Danois generalforsamling. 

Det der derimod er sket er, at Frankrig i oktober i fjor ændrede dele af den 

dobbeltbeskatningsoverenskomst, som man havde med Schweiz, om beskatningen af 

grænsegængere, og som blev ratificeret af den franske Nationalforsamling i midten af december 

måned i fjor. Hidtil havde personer, som boede på den franske side af grænsen, men som 

arbejdede på den schweiziske side, været skattefrie både i Frankrig og i Schweiz af de pensioner, 

som de optjente i Schweiz, mens de naturligvis skulle betale skat til Frankrig af de pensioner, som 

de optjente i Frankrig. Dette er nu ændret ved en ny overenskomst mellem Frankrig og Schweiz, 

således at man med virkning fra den 1. januar i år også skal betale skat til Frankrig af udbetalinger 

af pensioner fra Schweiz, dog maksimalt med et beløb svarende til det schweiziske skatteniveau. 

Men det siger sig selv, at man skal beskattes i Frankrig efter franske skatteregler af disse 

pensioner, og grundlaget for disse skatteregler er ikke blevet ændret. 
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Og dette har jo unægtelig ikke noget som helst at gøre med beskatningen i Frankrig af danske 

privattegnede pensioner. Og da der ikke er nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem 

Danmark og Frankrig, beskattes disse pensioner i forvejen helt og holdent efter franske 

skatteregler. Og det ville desuden være teknisk umuligt at gennemføre en ændring med Danmark 

på samme måde som man har gjort med Schweiz, for der er ikke nogen 

dobbeltbeskatningsoverenskomst, som man kan aftale en ændring i. 

Alting tyder derfor på, at de oplysninger, som er blevet givet på Club Danois generalforsamling har 

været udtryk for propaganda, og man med disse oplysninger har villet gøre et forsøg på at 

skræmme Club Danois medlemmer. 

Og ved denne skræmmekampagne er det åbenbart lykkedes at få medlemmerne til at acceptere, 

at foreningen skal bekoste udarbejdelsen af en skatteretlig udtalelse fra det franske advokatfirma 

Francis Lefebvre i Paris.  

Francis Lefebvre er et anerkendt fransk advokatfirma, og det er selvfølgeligt tænkeligt, at de rent 

faktisk kan fremkomme med oplysninger om, at den franske beskatning af danske privattegnede 

ratepensioner i Frankrig skulle være blevet skærpet. Men dette har dog ikke sandsynligheden for 

sig, når man selv i det franske Finansministerium, der har såvel den franske finanslov som den 

franske skattelovgivning under sig, bestrider, at der med vedtagelsen af den franske finanslov 

skulle være sket en skærpelse på dette område. Derfor kunne dette spørgsmål være blevet løst 

hurtigere, billigere og uden at vække ufornøden frygt hos medlemmerne ved en telefonsamtale til 

det franske Finansministerium, således som jeg selv har gjort det, men det forudsætter 

selvfølgeligt, at man i fornødent omfang behersker det franske sprog. Meget tyder derfor på, at det, 

som advokatfirmaet Francis Lefebvre vil blive anmodet om, er at komme med en eller anden form 

for fremtidsmusik om hvorvidt der en gang i fremtiden vil kunne ske en skærpelse af den franske 

beskatning af danske pensioner, således at man kan retfærdiggøre de oplysninger, som man gav 

på generalforsamlingen. Og i dette spørgsmål er advokatfirmaet ikke større eksperter end enhver 

anden. 

Tværtimod vil en sådan undersøgelse kunne være farlig for de danske pensionister i Frankrig, idet 

man på denne måde får rodet op i dette spørgsmål, og oven i købet ved en retslig udtalelse på 

fransk, som embedsmændene i Finansministeriet vil kunne læse direkte, og dette i et spørgsmål, 

som de danske pensionister i Frankrig nok ville være bedst tjent med, at man lod være med at røre 

ved overhovedet. 

 Og det er da ikke udelukket, at der kan ske skattestigninger på pensioner i Frankrig. 

Frankrig har i disse år meget store underskud på statens regnskab efter finanskrisen, og dette 

underskud ønsker regeringen gradvist at bringe indenfor tålelige normer. På finansloven for 2011 

er der således sket en række mindre justeringer af skattesatserne med henblik på at bringe statens 

underskud ned på 6 % af BNP i år, og denne proces ventes at fortsætte. Derfor kan der også i de 

kommende år ske gradvise stigninger i de franske skatter, og dette vil selvfølgelig også få 

indflydelse på beskatningen i Frankrig af pensioner generelt. Men først og fremmest udvider man i 

disse år området for beskatning med de sociale skatter, prélèvements sociaux, for at komme det 

store underskud på de sociale udgifter i Frankrig til livs. 



12 

 

Men dertil kommer, at man i det franske Finansministerium ganske udmærket er klar over, at der i 

Frankrig bor et antal danske pensionister, som ikke betaler skat eller betaler meget lidt skat til 

Frankrig af deres danske pensioner. Og den megen opmærksomhed, der har været omkring 

opsigelsen af den dansk-franske dobbeltbeskatningsoverenskomst har naturligvis også ført med 

sig, at de franske myndigheder gang på gang er blevet gjort opmærksomme på dette forhold. 

De danske livslange pensioner beskattes i Frankrig på samme måde som pensioner som er optjent 

i Frankrig, og for så vidt angår disse pensioner skal man næppe være urolig for at der kan ske 

voldsomme ændringer.  

Men når det gælder de danske privattegnede ratepensioner, der ikke har været led i et 

ansættelsesforhold, har disse i særdeleshed gjort sig bemærkede ved at være undergivet en 

meget lav beskatning eller under særlige betingelser at være helt skattefrie i Frankrig. Det er da 

også disse ratepensioner, som man fra dansk side gang på gang har henvist til, når man har gjort 

opmærksom på, at beskatningen af pensioner i Frankrig er meget lav. Der er tale om et skattehul i 

den franske lovgivning. 

Der har aldrig i Frankrig været noget ønske om at de danske privattegnede ratepensioner skulle 

være undergivet en så meget lavere beskatning end andre pensioner, og når dette i det hele taget 

er tilfældet, så skyldes det, at disse ratepensioner ved nogle konkrete afgørelser er blevet fortolket 

til ikke at være pensioner i Frankrig men at høre ind under nogle særlige opsparingsformer, som 

var særligt fremherskende i 1960-erne og 1970-erne, og som dengang blev gjort skattefrie for at 

gavne opsparingen. Den meget lave beskatning grunder sig derfor på nogle konkrete fortolkninger 

i Frankrig og ikke på deciderede lovbestemmelser. 

Det har derfor aldrig været meningen fra myndighedernes side, at de danske privattegnede 

ratepensioner skulle være helt eller næsten skattefrie i Frankrig, og derfor kan det meget vel 

tænkes, at man på et tidspunkt beslutter, at nu har de skattefri eller næsten skattefri danske 

ratepensioner fået et tilstrækkeligt stort omfang, og at man derfor lukker for dette hul i den franske 

skattelovgivning og i stedet gennemfører en form for beskatning af de danske ratepensioner, som i 

højere grad svarer til den beskatning, som man har af andre pensioner i Frankrig. 

Og tidspunktet, hvor man i forvejen står overfor at skulle nedbringe underskuddet på de offentlige 

budgetter, kan være det rette til at gennemføre en sådan stramning af beskatningen. Det kan        

f. eks. ske i forbindelse med gennemførelse af en ny finanslov for Frankrig. 

Derfor tjener det de danske pensionister bedst, at man går så stille med dørene som overhovedet 

muligt med hensyn til den meget lave franske beskatning af de danske ratepensioner. Jo mere 

man gør opmærksom på deres eksistens, desto større er risikoen for, at der sker et indgreb, som 

lukker for dette skattehul. 

Det er derfor en farlig vej, som Club Danois nu har begivet sig ind på ved at forsøge at skabe blæst 

omkring den franske beskatning af de danske pensioner. Specielt når man i Finansministeriet 

udtaler, at der ikke for øjeblikket er tiltænkt nogen øget beskatning af de danske pensioner bortset 

fra kapitalpensioner og andre pensioner, der udbetales som et engangsbeløb. Det kan være 

startskuddet til, at der rettes ny opmærksomhed omkring den lave franske beskatning af de 

privattegnede danske ratepensioner. Club Danois kan derved være medvirkende til, at der sættes 

en udvikling i gang, som det ikke senere er muligt at standse. 
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Modtagere af danske livsvarige pensioner har næppe grund til at nære nogen som helst frygt for, 

at beskatningen af deres pensioner skal undergå væsentlige forandringer i Frankrig. 

Men modtagere af tidsbegrænsede privattegnede pensioner så som ratepensioner har nok en 

ganske god grund til at nære frygt for, at det som Club Danois nu er i gang med at få sat i værk, på 

sigt vil kunne medføre en omlægning af beskatningen af deres pensioner i Frankrig, således at de 

kommer ud for at skulle betale højere skat af disse på et tidspunkt ud i fremtiden. 

 

Henvendelse til Skats juridiske afdeling 

Som bilag til dette nummer af ORIENTERING om franske forhold har jeg vedlagt en henvendelse 

til Skats juridiske afdeling, hvor jeg opfordrer til, at man drager omsorg for at finde frem til en 

løsning, så pensionsmodtagere i Frankrig og Spanien undgår at skulle rette deres danske 

selvangivelser med et fradrag svarende til den danske skat af pensionerne. 

 

Husk at give meddelelse om ny e-mail adresse 

Jeg har måttet slette nogle af mine abonnenter fra mit register, fordi jeg ikke længere kan komme i 

forbindelse med dem. Formentlig har de fået ny e-mail adresse. Derfor skal jeg bede om, at man er 

opmærksom på at oplyse det til mig på Klaus.Vilner@wanadoo.fr, hvis man får ny e-mail adresse. 

 

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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