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Redan España har med stor interesse fulgt fremsættelsen af lovforslag L 122 og har med glæde
konstateret, at skatteminister Troels Lund Poulsen har indset, at den tidligere skatteminister
Kristian Jensen var lidt for hurtig på aftrækkeren – dels da han uden reelle forhandlinger
opsagde dobbeltbeskatningsaftalerne med henholdsvis Spanien og Frankrig. Og dels da han
lavede ændringer til opsigelsesloven.
Det er derfor glædeligt at konstatere at der nu i L 122 tages hensyn til 2 grupper som klart er
blevet ramt utilsigtet af opsigelserne. Dels SAS-personalet og dels modtagere af
tjenestemandspension.
Det er derimod kedeligt at der næsten skal ’lig på bordet’ inden man retter op på følgerne af
opsigelsesloven. For at undgå at loven skal ændres endnu engang vil det naturligvis være
hensigtsmæssigt om der også blev taget hensyn til de øvrige grupper, som er blevet utilsigtet
ramt i forbindelse med opsigelserne af dobbeltbeskatningsaftalerne.
De øvrige grupper som er blevet ramt økonomisk, og som der ikke er blevet taget hensyn til på
trods af flere henvendelser både fra Redan i Frankrig og fra Redan España og fra flere
enkeltpersoner er primært 2 grupper.
Gruppe 1 er de personer, som havde planlagt deres otium i henholdsvis Spanien og Frankrig og
anskaffet sig bolig der og afhændet bolig i Danmark i tillid til de gældende
dobbeltbeskatningsaftaler, som tidligst kunne opsiges med virkning fra 1.1.2009.
Disse personer blev nu fanget af henholdsvis datoen 28 november 2007 med hensyn til flytning
og af datoen 31. januar 2008 med hensyn til start af udbetaling af pensioner.
Et eksempel på denne gruppe er Ingrid og Karsten Rosendal fra Frankrig, som flere gange har
skrevet til skatteudvalget og redegjort detaljeret for deres situation. At de nu også er ramt af
dobbeltbeskatning gør ikke deres situation nemmere.
Gruppe 2 er de personer, som har boet flere år i henholdsvis Frankrig og Spanien, og som i tillid
til de gældende dobbeltbeskatningsaftaler ville blive beskattet af deres pensioner i bopælslandet.
Nogle i den gruppe var så unge at de vil kunne tilrettelægge deres økonomi efter de nye forhold
men nogle i den gruppe var tæt på 60 år og kunne ikke starte udbetaling af deres pensioner inden
31. januar 2008, da de ikke fyldte 60 år før senere i 2008 og blev således fanget af datoerne i
opsigelsesloven.
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I sagens natur – det drejer sig jo kun om perioden 28.nov. 2007 til 31.dec.2008 - er det heldigvis
få familier, der er ramt af opsigelserne af disse grunde, men familier som havde handlet i tillid til
de gældende dobbeltbeskatningsaftaler, som de var omfattet af indtil de udløb 31.12.2008.
Redan España vurderer at det drejer sig om under 20 familier i Spanien.
Det vil klæde skatteministeren, skatteudvalget og folketinget også at tage hensyn til disse få
familier og det vil ikke påvirke provenuet mærkbart.
Redan España vil derfor henstille til skatteministeren og skatteudvalget at det fremlagte
lovforslag L 122 til ændringer af opsigelsesloven også kommer til at omfatte disse grupper, der
er blevet ramt utilsigtet af opsigelsesloven.
Det kan ske ganske enkelt ved at datoerne 28. november 2007 og 31.januar. 2008 ændres til d.
31.december 2008.
Redan España vil også opfordre skatteministeren og folketinget til at der snarest etableres nye
dobbeltbeskatningsaftaler med henholdsvis Frankrig og Spanien, så vi kan få ordnede forhold
mellem Danmark og de nævnte lande på beskatningsområdet.

Med venlig hilsen
Carl Erik Knutsson
Formand for Redan España
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