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ORIENTERING 

om franske forhold 

 

Ekstraudgave 

              August 2011 

 

Der er nu indført nye regler i Frankrig om formueskat 

Den 11. maj i år fremlagde regeringen et forslag for den franske Nationalforsamling til en reform af 

den franske formueskat Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF). 

Samtidig blev fristen for indsendelse af den franske formueskatteselvangivelse og for betaling af 

fransk formueskat udsat til den 30. september i år. Normalt skal formueskatteselvangivelsen 

indgives til skattemyndighederne den 15. juni baseret på en opgørelse af ens formue pr. den 1. 

januar samme år, og formueskatten skal så betales samtidig med indgivelsen af 

formueskatteselvangivelsen. 

De nye franske regler om formueskat blev vedtaget i Nationalforsamlingen og trådte i kraft den 3. 

august i år. 

Den skattefrie bundgrænse for betaling af formueskat er blevet hævet fra 800.000 euros til 

1.300.000 euros. Men samtidig er der blevet indført en ændring, således at man nu skal betale 

formueskat af hele sin formue, såfremt ens formue overstiger minimumsbeløbet for de enkelte 

skattetrin, se nedenfor. Dette er en ændring i forhold til tidligere, hvor formueskatten skulle betales 

efter en progressiv skatteskala og man kun skulle betale formueskat med den bestemte skattesats, 

der var gældende for den del af ens formue, som lå indenfor hvert enkelt skattetrin. 

Er ens beregnede formue mindre end 1.300.000 euros, skal man ikke betale formueskat. 

Er ens beregnede formue på 1.300.000 euros eller derover men under 3.000.000 euros skal man 

betale formueskat med en sats på 0,25 % af hele sin formue. 

Er ens beregnede formue på 3.000.000 euros eller derover, skal man betale formueskat med en 

sats på 0,5 % af hele sin formue. 

Opmærksomheden henledes på, at de nævnte formuegrænser gælder formuen for den samlede 

husstand (foyer) og altså ikke for den enkelte person i husstanden eller for to samboende 

ægtefæller hver for sig. 
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Formueselvangivelsen skal indgives senest den 30. september i år baseret på en opgørelse af ens 

formue pr. den 1. januar i år, og samtidig skal formueskatten betales af de lykkelige mennesker 

blandt mine læsere, der har en så stor formue, at de skal betale formueskat. 

Man skal anvende en særlig formueskatteselvangivelse, som er ved at blive trykt, og som derefter 

kan rekvireres på ens lokale skattekontor. Personer, som tidligere har indgivet 

formueskatteselvangivelse vil formentlig ligesom i tidligere år få formularen tilsendt automatisk. 

Den vil desuden blive offentliggjort på internettet på www.impots.gouv.fr. 

Der er på samme måde som tidligere visse aktiver, som ikke indgår i beregningen af ens formue. 

Jeg skal senere give en mere udførlig beskrivelse af de nye regler om formueskat. 

 

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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