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ORIENTERING 

om franske forhold 

 

              December 2018 

 

Tilbagebetaling af franske sociale skatter for årene 2015, 2016 og 2017 i Frankrig 

I mit nyhedsbrev for december 2015 omtalte jeg, at man havde mulighed for efter ansøgning at få 

tilbagebetalt de betalte sociale skatter for optjeningsårene 2012, 2013 og 2014, som var betalt i 

skatteårene 2013, 2014 og 2015, hvis man var tilknyttet et socialt sikringssystem i Danmark eller et 

andet land indenfor EU.   

Europadomstolen havde i februar 2015 i en præjudiciel afgørelse i den såkaldte Ruyter-sag 

fastslået, at det var i strid med EU-retten, at Frankrig opkrævede sociale skatter af 

kapitalindkomster fra udlandet hos arbejdstagere, selvstændigt erhvervsdrivende og disses 

familiemedlemmer, der flytter til et andet land indenfor Fællesskabet (Frankrig), når disse er 

tilknyttet et socialt sikringssystem i et andet EU-land, idet dette ansås for at være i strid med 

reglerne om fri bevægelighed indenfor Fællesskabet. 

I en afgørelse truffet i juli måned 2015 bekræftede den franske højesteret i administrative 

spørgsmål, Conseil d’Etat, at det var muligt at søge de betalte franske skatter for optjeningsårene 

2012, 2013 og 2014 tilbagebetalt, og det franske skattevæsen udstedte derefter en vejledning i, 

hvorledes man skulle bære sig ad med at få de betalte sociale skatter tilbage. 

Efter dette har Frankrig ændret reglerne for opkrævning af sociale skatter ved en omgruppering af 

det, som de sociale skatter går til, og ved indførelse af en såkaldt solidaritetsskat, idet man gik ud 

fra, at den hellige grav derefter var vel forvaret, så man fortsat kunne opkræve de sociale skatter 

på samme måde som tidligere uden at komme i konflikt med EU-reglerne. 

Siden den 1. januar 2016 har skattevæsenet derfor opkrævet sociale skatter af kapitalindkomster 

på samme måde som tidligere. 

I en afgørelse no. 17NC02124 af 31. maj 2018 har appelretten i administrative sager i Nancy 

imidlertid fastslået, at de sociale skatter ikke desto mindre bidrager til finansiering af det franske 

sygesikringssystem, og at opkrævningen af disse skatter fortsat er i strid med EU-retten. Er man 

underlagt et socialt sikringssystem i et andet EU-land, er man derfor berettiget til at forlange den 

del af de betalte sociale skatter, som går til finansiering af det franske sygesikringssystem 

tilbagebetalt, hvis man er tilknyttet et socialt sikringssystem i et andet EU-land. 
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I medfør af EU-forordning no. 1408/71 af 14. juni 1971 skal man kun betale til et 

sygesikringssystem i et enkelt medlemsland. Er man bosat i Frankrig og modtager social pension 

fra Danmark, belaster man ikke det franske sygesikringssystem, idet alle omkostninger, som er 

betalt i Frankrig, refunderes fra Danmark. 

Er man bosat i Frankrig, er man fritaget for at betale sociale skatter af udbetalingen af sine danske 

sociale pensioner, tjenestemandspensioner og pensioner med tilknytning til et arbejdsforhold, hvor 

pensionen betales af ens arbejdsgiver helt eller delvist. 

Er man ikke undergivet et socialt sikringssystem i et andet EU-land, skal man derimod betale 

sociale skatter af sine privat tegnede livsvarige pensioner, som ikke har nogen relation til et 

arbejdsforhold (rentes viagères à titre onéreux) samt af de kapitalindkomster, som indgår under 

betegnelsen ”capitaux mobiliers” i Frankrig, det vil sige privattegnede ratepensioner, 

renteindtægter, aktieudbytter, kapitalvindingsskat (impôt de plus-value) m. v. Endvidere skal man 

betale sociale skatter af fortjenesten ved salg af ens fritidsbolig (domicile secondaire) i Frankrig. 

Det er disse seneste sociale skatter den administrative appelret i Nancy nu har erklæret i strid med 

EU-retten i det omfang disse går til finansiering af det franske sygesikringssystem. 

På denne baggrund må man kunne få de betalte sociale skatter, som er betalt i årene 2016, 2017 

og 2018, tilbagebetalt efter ansøgning til de franske skattemyndigheder. 

Det er den førende franske skatteadvokat på den franske sydkyst, Albin Kraus, som har gjort 

opmærksom på dette, og jeg henviser til dennes brev af 2. oktober 2018, hvor problematikken 

omtales, og som vedlægges som bilag til dette nyhedsbrev. 

Der indtræder forældelse for så vidt angår de sociale skatter, som er betalt i året 2016, såfremt 

ansøgning om tilbagebetaling af dette beløb ikke er modtaget af ens skattekontor senest den 31. 

december 2018. For så vidt angår dette beløb skal man altså ansøge om tilbagebetaling inden 

dette års udgang, hvis man ikke skal fortabe retten til at få beløbet tilbagebetalt. 

De franske myndigheder har ikke denne gang, som det skete i 2015, givet en vejledning i, 

hvorledes man skal bære sig ad med at få de betalte sociale skatter tilbagebetalt. De har heller 

ikke givet en vejledning i, hvor stor en del af de betalte sociale skatter man er berettiget til at få 

tilbagebetalt. 

Så længe dette er tilfældet, må man formode, at de enkelte skattecentre ikke er i stand til at 

behandle en ansøgning om tilbagebetaling af betalte sociale skatter, idet de savner retningslinier 

for, hvorledes de skal forholde sig til en ansøgning. Man må derfor forvente, at det vil vare 

overordentlig lang tid, før skattecentrene træffer afgørelse med hensyn til anmodningen om 

tilbagebetaling. 

Da de franske myndigheder ikke har taget stilling til, hvor stor en del af de betalte sociale skatter 

man kan få tilbagebetalt, bør man ansøge om at få samtlige betalte sociale skatter tilbagebetalt. 

Skattemyndighederne kan så imødekomme ansøgningen helt eller delvist og tilbagebetale de 

betalte sociale skatter i større eller mindre omfang alt efter hvor meget de mener man er berettiget 

til. 
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Ansøgningen skal stiles til ens skattecenter og skal enten afleveres personligt (husk at bede om 

kvittering for modtagelsen) eller sendes til skattecentret som anbefalet brev med ”accusation de 

réception” så betids for så vidt angår skatteåret 2016, at brevet når frem til skattecentret senest 

den 31. december 2018. For årene 2017 og 2018 kan anmodningen godt vente til efter årsskiftet, 

hvis man foretrækker det. Jeg har som bilag til dette nyhedsbrev vedlagt et udkast til et sådant 

brev, som man kan anvende til ansøgningen. 

Som dokumentation for anmodningen skal man indsende følgende dokumenter i det omfang man 

har fremskaffet dem. Er der dokumenter, som ikke foreligger endnu, kan man eftersende dem. 

 

1) Avis d’impôt (årsopgørelsen) for 2016 (indkomståret 2015), 2017 (indkomståret 2016) og 

2018 (indkomståret 2017). Har man ikke dokumenterne, kan de hentes i ens skattemappe 

på  www.gouv.impot.fr. Opmærksomheden henledes på, at man skal fremsende alle 

siderne af årsopgørelsen. 

 

2) En attestation for, at man er undergivet det franske ”Assurance Maladie” eller ”CPAM”. 

Erklæringen hedder ”Attestation des droits à l’assurance maladie”, og den kan hentes på 

ens franske sygesikringskontor eller printes på ens sygesikringskonto på www.ameli.fr. Er 

man underkastet et udenlandsk socialt sikringssystem, vil dette fremgå ved, at der i ”Code 

Gestion” står koden ”70”, og normalt vil attesten indeholde teksten ”Hospitalisation et soins 

externes hors budget global”. 

 

3) En attest fra ”Udbetaling Danmark” af, at man har været undergivet det danske 

sygesikringssystem i årene 2015, 2016 og 2017, og at den danske stat har betalt alle 

omkostninger til sygesikring til den franske sygesikring i denne periode. Man kan anmode 

Udbetaling Danmark om at udfærdige en sådan erklæring på fransk ved at kontakte dem 

på telefon +45 70 12 80 55. Normalt vedlægger de også ens E-121, som danner grundlag 

for, at man er fritaget for at betale til det franske sygesikringssystem. Man kan anmode om 

at få dokumenterne tilsendt per post eller til ens e-boks, hvor man kan hente dem på 

www.borger.dk. 

 

4) Den ovenfor omtalte E-121 erklæring. 

 

5) En fotokopi af tekstsiderne i ens pas. 

 

6) En Clé RIB (relevé d’identité bancaire). 

http://www.gouv.impot.fr/
http://www.ameli.fr/
http://www.borger.dk/
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7) Brevet fra advokat Albin Kraus af 2. oktober 2018 som indeholder en forklaring af, at man 

er berettiget til at få de sociale skatter tilbagebetalt. 

Har man behov for assistance, kan man rådføre sig med advokat Albin Kraus, hvis adresse og 

øvrige kontaktoplysninger fremgår af bilag 7, eller til den danske revisor, Lilian Schmahl, hvis 

adresse ligeledes fremgår af dette bilag. Hendes email-adresse er lilian.skat@gmail.com, og 

hendes telefonnummer er 04 93 57 02 51. Det er dog på grund af det fremskredne tidspunkt på 

året ikke sikkert, at de kan nå at indhente oplysningerne og indgive en anmodning på ens vegne 

inden årsskiftet, og man må derfor være forberedt på at skulle indgive ansøgningen selv.   

 

De sociale skatter efter den 1. januar 2019, hvor der er indført kildeskat i Frankrig 

Jeg er af flere blevet spurgt, hvorledes det forholder sig med de sociale skatter i året 2019 efter at 

der er indført kildeskat i Frankrig, og jeg skal derfor forsøge at knytte et par kommentarer til dette 

spørgsmål specielt for så vidt angår de sociale skatter. 

Når det specielt angår de sociale skatter, som opkræves i året 2019, er der mig bekendt ikke 

endnu vedtaget regler for, hvorledes man vil bære sig ad med at løse dette spørgsmål for så vidt 

angår de personer, som er omfattet af et andet socialt sikkerhedssystem indenfor EU. Den slags 

spørgsmål løses normalt i forbindelse med vedtagelse af den årlige finanslov, og finansloven for 

året 2019 er ikke vedtaget endnu. Det sker normalt sidst på det foregående år og ofte så sent som 

den 30. eller den 31. december. Om man derfor vælger at ændre systemet, således at man 

kommer med en løsning, der er lovlig efter EU-reglerne, eller vælger at køre videre med det 

nuværende system, er derfor indtil videre ukendt. Man må dog vente, at Frankrig på et eller andet 

tidspunkt vælger at indføre regler, der er i overensstemmelse med EU-retten. Man skal dog ikke 

vente, at personer, der er omfattet af et udenlandsk socialt sikringssystem, slipper billigere af den 

årsag.   

Såfremt Frankrig vælger at køre videre med det nuværende system, kan oplyses følgende. 

Som bekendt indfører Frankrig kildeskat med virkning fra den 1. januar 2019. 

Er man modtager af løn, pension, livrente, sociale ydelser og lignende ydelser, der er omfattet af 

kildeskattereformen, fra Frankrig, er der fra og med den 1. januar 2019 pålagt de institutioner, 

som betaler disse ydelser, indeholdelsespligt af skatten af disse ydelser, således at de skal 

tilbageholde skatten af disse ydelser fra og med den 1. januar 2019 og indbetale den til staten. For 

disse ydelser er der altså kildeskat. 

Modtager man den slags ydelser fra udlandet eller har man erhvervsindtægter eller lignende fra 

Frankrig, er de udenlandske institutioner ikke pålagt indeholdelsespligt, ligesom der ikke er nogen, 

som kan indeholde skatten af ens franske erhvervsindtægter, og man kommer derfor ikke til at 

betale kildeskat af disse ydelser. Derimod beregnes en skat for 2019 på grundlag af 

selvangivelsen, som er indgivet i sommeren 2018, og denne skat opkræves man af fra og med den 

1. januar 2019 med en tolvtedel om året, og beløbet trækkes direkte fra ens konto. For disse 

ydelser er man altså ikke underlagt kildeskat men samtidighedsskat. 

mailto:lilian.skat@gmail.com
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Tilbage bliver så de ydelser, som ikke er omfattet af kildeskattereformen. Det drejer sig om 

engangsudbetalinger, ekstraordinære betalinger og kapitalindtægter af forskellig art. For danskere 

vil det nok have størst interesse, at udbetalinger af privattegnede ratepensioner i Frankrig regnes 

som ”contrats de capitalisations”, og at disse indtægter regnes som kapitalindtægter.  

For disse indtægter sker der ingen ændringer, og de beskattes derfor som hidtil året efter at de er 

oppebåret, og de skal påføres selvangivelsen i året efter at de er oppebåret præcist som det har 

været tilfældet hidtil. Dog opkræves skatten af disse ydelser i det omfang de er kendte af 

skattemyndighederne, fra og med den 1. januar 2019 med en tolvtedel om måneden, og beløbet 

trækkes direkte fra ens konto. 

For indtægter, som er omfattet af kildeskattereformen, uanset om de oppebæres fra Frankrig eller 

fra udlandet, indføres der for så vidt angår indtægter oppebåret i året 2018 i 2019 et 

ligningsmæssigt fradrag i skatten af samme størrelse som den skat, som skal betales. Man 

kommer derfor ikke til at betale skat til Frankrig af disse indtægter fra 2018, og Frankrig indfører 

derfor et skattefrit år for indtægter oppebåret i 2018. Man skal dog uanset dette opføre dem på den 

selvangivelse, som skal indgives til skattemyndighederne i maj 2019. 

For indtægter, som ikke er omfattet af kildeskattereformen, skal man for så vidt de er oppebåret i 

2018, fortsat betale skat af dem i 2019 på samme måde som hidtil, og de skal ligeledes opføres på 

selvangivelsen, som skal indgives i maj 2019, og man har ikke et ligningsmæssigt fradrag for disse 

indtægter svarende til skatten. Det betyder, at hvis man eksempelvis oppebærer indtægter fra 

privattegnede danske ratepensioner og flytter til Danmark efter den 1. januar 2019, så skal man 

fortsat betale skat til Frankrig af disse indtægter efter at man er flyttet til Danmark, selvom Frankrig 

indfører kildeskat med virkning fra den 1. januar 2019. 

   

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, eller som i øvrigt 

interesserer sig for franske forhold. Informationsbrevet er gratis og sendes 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. 

mailto:Klaus.Vilner@wanadoo.fr
http://www.orienteringomfranskeforhold.com/
http://danskereitoulouse.wordpress.com/
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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.  

 


