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Til formanden for Folketingets skatteudvalg
Niels Helveg Petersen, MF
cc: udvalgssekretæren
Kære formand,
Vedlagt til orientering skatteministerens brev af 25 ds som svar på REDANs brev af 13 december
(skal være 11 dec.), 2010, jfr vedlagte.
Dette brev svarer i sit indhold ganske til det brev, REDAN sendte Folketingets skatteudvalg d. 27
september 2010.
Såfremt et enslydende svar ikke sendes direkte til Skatteudvalget, ville vi meget værdsætte, om
REDANs brev til skatteministeren og ministerens svar til REDAN kunne blive cirkuleret til
udvalgets medlemmer.
Vi forstår, at det bebudede lovforslag om bl.a. dansk lempelse for fransk beskatning af danske
statstjenestemandspensioner er blevet fremsat som L 122 og forventes taget op til 1. behandling d. 1
februar.
Desværre må vi konstatere, at skatteministeren ikke agter at gøre noget for at hindre
dobbeltbeskatning af andre danske pensioner, der nu efter den franske Instruction af 2 august 2010
vil blive udsat for både dansk og fransk beskatning. Skatteministeren har heller ikke givet noget bud
på, hvorledes sådanne dobbeltbeskatningsproblemer på længere sigt kan afbødes, f.eks. ved
forhandling af en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig. Vi har også noteret os, at EUkommissionen i en nylig meddelelse har bebudet at ville tage dobbeltbeskatningsproblemer op, som
stiller sig hindrende i vejen for en virkeliggørelse af EU's principper og regler.
REDAN hilser det selvsagt velkommen, at der nu er udsigt til at få løst problemerne vedr.
statstjenestemandspensioner og SAS-personalets skatteproblemer og ønsker ikke at skabe nogen
vanskeligheder for, at dette kan ske snarest muligt - og i hvert fald inden der måtte blive udskrevet
valg.
Med venlig hilsen,
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