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Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 7 af 2. februar 2011. Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Troels Lund Poulsen
/ Ivar Nordland

Spørgsmål 7:
Ministeren anmodes om at beskrive, hvordan de af den foreslåede § 7 A omfattede personer
aktuelt uden lovforslaget beskattes i Frankrig og Danmark, og hvorledes de vil blive beskattet efter gennemførelse af lovforslaget.
Der kan tages udgangspunkt i følgende 2 eksempler på personer, der i 2011 er bosiddende i
Frankrig.
a. En ugift person, der modtager 300.000 kr. i løn fra SAS og herudover ikke har anden lønindtægt og har kapitalindkomst på netto 0 kr.
b. En ugift person, der modtager 800.000 kr. i løn fra SAS herudover ikke har anden lønindtægt og har kapitalindkomst på netto 200.000 kr.

Svar:
I besvarelsen forudsættes, at personerne i de 2 eksempler er begrænset skattepligtige, idet
personer, der ikke har fast bopæl i Danmark, men har en indtægt fra Danmark, normalt har
begrænset skattepligt til Danmark.
Nedenfor er beskrevet, hvordan personerne beskattes i Danmark, når der ikke er nogen
dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig. Det bemærkes, at Danmark ikke beskatter kapitalindkomsten hos begrænset skattepligtige.
I eksempel a modtager personen 300.000 kr. i løn og kommer dermed ikke op over topskattegrænsen på 389.900 kr. i 2011. Af lønindkomsten skal der betales arbejdsmarkedsbidrag.
Af lønindkomsten fratrukket arbejdsmarkedsbidrag skal der betales en skat svarende til
kommunal indkomstskat, som for begrænset skattepligtige er på 24 pct. i 2011. Begrænset
skattepligtige skal også betale sundhedsbidrag på 8 pct. og en bundskat på 3,64 pct. i 2011.
Begrænset skattepligtige skal derimod ikke betale kirkeskat.
Det forudsættes, at personerne er begrænset skattepligtige hele året og er bl.a. berettiget til
personfradrag på 42.900 kr. 2011. Skatteværdien af personfradraget beregnes med den
”kommunale indkomstskat”, sundhedsbidraget samt bundskatten.
Desuden får personerne et beskæftigelsesfradrag på 4,25 pct. af lønindkomsten. Fradraget
kan højst udgøre 13.600 kr. i 2011. Beskæftigelsesfradraget er et ligningsmæssigt fradrag,
som beregnes med den ”kommunale indkomstskat” og sundhedsbidraget.
Den pågældende person i eksempel a vil samlet set skulle betale 78.996,84 kr. i skat til
Danmark i 2011, samt 24.000 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.
I eksempel b modtager personen 800.000 kr. i løn. Af den del af lønindkomsten fratrukket
arbejdsmarkedsbidrag, som overstiger topskattegrænsen på 389.900 kr. i 2011, skal der betales topskat på 15 pct.
Samlet set vil personen i eksempel b skulle betale 294.583,84 kr. i skat til Danmark i 2011,
samt 64.000 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.
Side 2

I dag får personer bosiddende i Frankrig, som modtager lønindkomst fra Danmark, en nedsættelse i den franske skat svarende til den danske skat. Det er ikke muligt her at beregne
den franske skat. Men hvis det forudsættes i eksempel a, at personen skulle betale f.eks.
50.000 kr. i skat til Frankrig, så vil den franske dobbeltbeskatningslempelse medføre, at den
franske skat bortfalder.
Efter lovforslaget vil det kun være Frankrig, som kan beskatte de pågældende personer
fremover, og den danske skat bortfalder.
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