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             Januar 2013 

 

Kære læsere, 

Fra forskelligt hold er det kommet frem, at Skattecentret i Draguignan efter nytår i år er begyndt i et 

større omfang at udsende forslag om skatteforhøjelser, såkaldte ”Propositions de rectification”, for 

skatteåret 2010 til personer med danske pensioner. Det er endnu for tidligt til at det har været 

muligt at danne sig et overblik over, hvilken linie der er anlagt i disse skatteforslag, men det 

generelle indtryk er, at skattecentret har fastholdt sin hidtidige praksis om at foreslå skatterne 

forhøjet for så vidt angår danske pensioner, som ens arbejdsgiver har medvirket ved 

opkrævningen og indbetalingen af, også selvom arbejdsgiveren ikke selv har medvirket til 

finansiering af ordningen. Efter de foreløbige oplysninger, som jeg har modtaget, foreslås disse 

pensionsordninger normalt ændret til ”pensions de retraite”. 

På nuværende tidspunkt kan skattecentret ikke længere genoptage skatteansættelserne for året 

2009, med mindre dette allerede har indledt sag inden den 31. december 2012, men det kan 

fortsat genoptage sager vedrørende skatteansættelserne for året 2010 og senere år.  

Jeg har tidligere orienteret om, at man i Finansministeriet i Paris arbejder med nye retningslinier, 

blandt andet for så vidt angår beskatningen i Frankrig af udenlandske pensioner, og at det er 

planen, at disse nye retningslinier skal være gældende fra og med skatteåret 2011.  

For så vidt angår skatteåret 2010 har jeg fra lederen af skattecentret i Draguignan fået oplyst, at 

man arbejdede hen mod ”une solution amiable et pragmatique” vedrørende beskatningen af disse 

pensioner, uden at det dog har været mig muligt at få uddybet, hvad denne løsning nærmere ville 

komme til at gå ud på. 

Det er dog mit indtryk, at man ikke var indstillet på at acceptere, at pensioner, som ens 

arbejdsgiver under en eller anden form havde medvirket til opbygningen af, ville blive vurderet som 

”contrats de capitalisation”, således som dette er tilfældet i resten af Frankrig, men på den anden 



2 

 

side fik jeg heller ikke indtryk af, at man for året 2010 ville lade det være afgørende, om der havde 

været fradrag for indbetalingerne til ordningerne på selvangivelsen i Frankrig eller i udlandet. 

Under et møde med lederen af skattecentret i Draguignan kort før jul gjorde jeg denne 

opmærksom på, at jeg ikke anså en praksis for velunderbygget, hvorefter man beskattede private 

ratepensioner, hvor arbejdsgiveren havde opkrævet og videreindbetalt pensionsydelserne til 

pensionsínstituttet uden selv at medvirke til finansiering af ordningen, som pensions de retraite, 

medens man beskattede private ordninger, som man selv indbetalte til, som contrats de 

capitalisation. Begge ordninger var i realiteten private pensionsordninger, og de burde derfor 

beskattes ens som contrats de capitalisation. Jeg gjorde endvidere opmærksom på, at såfremt 

man fastholdt denne forskellige praksis, måtte man på et eller andet tidspunkt imødese en sag om 

dette spørgsmål, og jeg anså det for givet, at skattecentret i Draguignan ville tabe en sådan sag, 

såfremt det kom til en såkaldt ”contentieux” eller til et efterfølgende sagsanlæg. 

Det overraskende er, at lederen af skattecentret i Draguignan hertil oplyste, at Finansministeriet i 

Paris havde gjort sig til talsmand for de samme synspunkter, som jeg fremførte ved denne 

lejlighed. 

På denne baggrund må det anses for højst usædvanligt, såfremt skattecentret i Draguignan fortsat 

fastholder en praksis med hensyn til beskatningen af danske ratepensioner, som ikke engang 

Finansministeriet i Paris kan bakke op omkring. Men jeg må nu i den forbindelse tilføje, at det ikke 

er første gang jeg oplever, at skattecentret i Draguignan siger et og gør noget andet. 

Med dette som udgangspunkt synes jeg så absolut ikke at man skal acceptere de forslag til 

skatteændringer, som skattecentret i Draguignan i øjeblikket udsender til skatteyderne. I stedet har 

jeg en eller anden form for fælles reaktion i tankerne, hvorved man forsøger samlet at reagere på 

de udsendte forslag til skatteændringer. Noget sådant vil naturligvis være afhængigt af indholdet af 

de konkrete afgørelser, som skattecentret er fremkommet med. 

Har man modtaget en ”proposition de rectification” fra skattecentret i Draguignan, er man derfor 

særdeles velkommen til at orientere mig derom igennem at tilsende mig en mail. Personfølsomme 

oplysninger vil naturligvis blive behandlet som fortrolige. 

Jeg er i den kommende uge meget borte fra telefonen og kan ikke tage denne, men jeg vil i løbet 

af et par dage kunne læse mine mails og skal forsøge at svare på disse eller kontakte de læsere, 

der oplyser deres telefonnummer, telefonisk. 

 

 

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, eller som i øvrigt 

interesserer sig for franske forhold. 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. 

Nyhedsbrevet offentliggøres desuden på min hjemmeside www.orienteringomfranskeforhold.com og 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. 

Citater fra informationsbrevet er tilladt, når det sker med behørig kildeangivelse, og jeg får tilsendt et 

eksemplar af det dokument, hvori informationsbrevet citeres. 

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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