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Opfordring til at præsentere sin sag for Europa Kommissionen hvis man er ramt af 

bortfaldet af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Frankrig 

 

I novembernummeret fra i år af ORIENTERING om franske forhold orienterede jeg om, at EU-

kommissæren for skatter og toldunion, Algirdas Semeta, den 11. november 2011 fremkom med et 

udspil på vegne af EU – Kommissionen med henblik på afskaffelse af dobbeltbeskatning indenfor 

det Europæiske Fællesskab, idet dobbeltbeskatning anses for at være i modstrid med selve ånden 

bag det indre marked i EU. Kommissionen ønsker derfor at få fjernet de faktiske hindringer, som 

dobbeltbeskatning kan være for en mere konkurrencedygtig økonomi i Europa og på denne måde 

gøre det lettere at foretage investeringer og gøre forretninger indenfor EU. 

Jeg er i øjeblikket i stadig kontakt med de embedsmænd (og kvinder) i Bruxelles, som arbejder 

med dette spørgsmål, i et forsøg på at få sat den dobbeltbeskatning, der er en følge af den 

manglende dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig, så højt op på EU’s 

dagsorden som muligt, og det er min fornemmelse, at man blandt embedsmændene er ganske 

meget optaget af dette spørgsmål, selvom det understreges, at der er begrænsninger i de 

muligheder, som EU har for at gribe ind i denne konflikt. 

I den forbindelse henviser jeg til vedlagte brev fra Bert Zuijdendorp, chefen for TAXUD D 2, den 

afdeling i Europa Kommissionen, som arbejder med disse spørgsmål, og hvoraf det fremgår, at 

Kommissionen hilser det velkomment, at den bliver præsenteret for et antal faktiske tilfælde til 

illustration af problemets omfang og forskellighed for personer, der bor i Frankrig.  

Jeg er også bekendt med, at EU’s Økonomiske og Monetære Komité den 8. december 2011 i lyset 

af Kommissionens udspil afholder en ”Workshop” om dobbeltbeskatning indenfor EU med 

deltagelse af en række internationale eksperter på området, så der er i øjeblikket sat en del fokus 

på dobbeltbeskatning indenfor EU.  

Denne situation er en enestående chance for at gøre EU og de embedsmænd i Kommissionen, 

som arbejder med disse spørgsmål, direkte bekendt med de problemer, som man rammes af som 

følge af Danmarks manglende dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig. 
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På denne baggrund skal jeg herved opfordre alle og enhver, som er ramt af den manglende 

dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig, og som derfor udsættes for 

dobbeltbeskatning, eller som vil blive udsat for dobbeltbeskatning ved at realisere deres planer om 

at flytte til Frankrig, om at præsentere deres sag i en henvendelse direkte til Europa 

Kommissionen, således at denne får et første hånds kendskab til de problemer, som den 

manglende dobbeltbeskatningsoverenskomst medfører. 

Det er vigtigt, at så mange som muligt retter henvendelse til Europa Kommissionen og redegør for 

deres situation, og at Kommissionen på denne måde bliver gjort opmærksom på et så talrigt og 

varieret antal tilfælde som muligt, så den derved får overblik over problemets omfang og alvor og 

kan tilrettelægge sine initiativer på de områder, hvor de virkelige problemer er. 

Dobbeltbeskatningen af danske pensioner for pensionister, der bor i Frankrig, er formentlig det 

alvorligste tilfælde af dobbeltbeskatning indenfor EU i dag. Såfremt Kommissionen på denne måde 

får et betydeligt antal henvendelser, vil dette kunne være medvirkende til, at Kommissionen 

udfolder større anstrengelser på at finde veje til at få problemet løst.  

Man bør i henvendelsen oplyse om sin egen situation og præcisere, hvorledes 

dobbeltbeskatningen har påvirket ens hverdag og økonomi, hvad det økonomiske omfang er af 

dobbeltbeskatningen, og hvilke forholdsregler man har truffet eller overvejer at træffe som følge af 

dobbeltbeskatningen. 

Henvendelsen kan skrives på dansk eller på et hvilket som helst andet af EU’s officielle sprog og 

bedes sendt som e-mail til e-mail adressen TAXUD-UNIT-D2@ec.europa.eu. Overskriften bør 

være ”Faktiske problemer som følge af fraværet af en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem 

Frankrig og Danmark.” 

Man bør sende henvendelsen også selvom man tidligere har rettet henvendelse til EU om 

dobbeltbeskatning, idet materialet nu samles i det kontor i EU, der arbejder med udspillet til 

afskaffelse af dobbeltbeskatning. 

Hvis man vil, må man meget gerne sende mig en kopi af indberetningen på 

Klaus.Vilner@wanadoo.fr, således at jeg er orienteret om henvendelserne. 

Jeg gør opmærksom på, at der er tale om en anden e-mail adresse end den, som jeg oplyste i mit 

seneste nyhedsbrev. Disse henvendelser er gået til en anden afdeling og er i visse tilfælde blevet 

opfattet som en klage, og det var nu nok ikke tanken. Jeg skal derfor opfordre dem af mine læsere, 

som allerede har sendt en henvendelse til TAXUD-CHAP@ec.europa.eu, om at sende 

henvendelsen på ny til TAXUD-UNIT-D2@ec.europa.eu. 

 

Med venlig hilsen 

 

Klaus Vilner 
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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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