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/ Ivar Nordland

Foreningen REDAN España har den 7. februar 2011 rettet henvendelse til udvalget for at
redegøre for sine synspunkter. Foreningen opfordrer til, at den nuværende overgangsordning for pensionister udvides, så der tages hensyn til to grupper:
De personer, som havde købt bolig i Frankrig eller Spanien, men flyttede dertil efter 28.
november 2007.
De personer, som var flyttet til Frankrig eller Spanien inden 28. november 2007, men først
begyndte at modtage pension efter 31. januar 2008.
Foreningen foreslår derfor, at den nuværende overgangsordning for pensionister udvides, så
den omfatter personer, der flyttede til Frankrig eller Spanien senest den 31. december 2008
og var begyndt at modtage dansk pension på denne dato.

Jeg vil hertil svare, at formålet med overgangsordningen var, at de personer, som allerede
var fritaget for dansk beskatning af deres pension efter de daværende dobbeltbeskatningsoverenskomster med Frankrig og Spanien, skulle bevare denne skattefritagelse, uanset at
overenskomsterne blev ophævet.
Der var derimod ikke noget ønske om, at overgangsordningen skulle omfatte personer, som
havde planlagt eller disponeret efter, at de ikke skulle betale dansk skat af udbetalingerne
fra deres danske pensionsordninger, uanset at de tidligere havde fået danske skattefradrag
for indbetalingerne til disse ordninger.
For så vidt angår pensionister i Spanien, er der alene tale om, at de skal betale den danske
skat, som de skulle have betalt, hvis de var blevet boende her i landet. Den spanske dobbeltbeskatningslempelse medfører nemlig, at de ikke skal betale spansk skat af deres danske pension, så længe den danske skat er højere end den spanske skat.
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