
 

      Oktober 2019. 

 

Tilbagebetaling af franske sociale skatter for årene 2016 og 2017 
 

 
I februar 2015 afsagde Europadomstolen en præjudiciel afgørelse i den såkaldte Ruyter-
sag, hvorefter 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 
sager, 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 ændrede Frankrig 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, således at 
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 i realiteten bidrager til 
finansiering af det franske sygesikringssystem, og at opkrævningen af disse skatter fortsat 
er i strid med EU-retten, såfremt man er tilknyttet et socialt sikringssystem i et andet EU-
land og den franske højesteret i administrative sager, Conseil d’État, har dernæst i en 
afgørelse no. 422780 af 1. juli 2019 bekræftet dette i den såkaldte Dreyer-sag. Er man 
tilknyttet et socialt sikringssystem i Danmark eller et andet medlemsland, er man derfor 
fortsat fritaget for betaling af sociale skatter til Frankrig, og har man betalt sociale skatter 
alligevel, er man derfor berettiget til at få dem tilbagebetalt.  
 
Som en konsekvens af dette tilbagebetaler det franske skattevæsen nu igen efter 
ansøgning de betalte franske skatter, CSG (8,20 %), CRDS (0,50 %) og Prélèvements 
Sociaux Additionnels (7.50 %). Har man betalt CSG, får man imidlertid i det efterfølgende 
år et fradrag for det betalte beløb, og når man så får beløbet tilbagebetalt, reduceres 
betalingen med værdien af dette fradrag. 
 
For så vidt angår den franske selvangivelse for året 2019, der dækker indtjeningsåret 
2018, har skattevæsenet indført en særlig rubrik (8 SH - Affiliation d’un régime sécurité 
sociale dans l’Éspace Économique Européen où la Suisse), hvor man skal sætte et kryds, 
hvis man er tilknyttet et socialt sikringssystem i disse lande, og gør man det, undgår man 



automatisk at blive opkrævet for de sociale skatter CSG og CRDS, men derimod ikke for 
Prélèvements Sociaux Additionnels. Hvorfor man så får Prélèvements Sociaux 
Additionnels refunderet, hvis man ansøger derom, har jeg ikke nogen forklaring på og det 
skyldes muligvis også en fejl. Har man ikke afkrydset rubrik 8 SH og derfor i 2019 betalt de 
sociale skatter for 2018, må man kunne ansøge om at få disse skatter tilbagebetalt på 
samme måde som for årene 2016 og 2017. 
 
Kravet om at få tilbagebetalt de sociale skatter for året 2015 er i dag forældet, idet 
ansøgning herom skulle have været indgivet senest den 31. december 2018, og det 
franske skattevæsen er derfor ikke længere forpligtet til at tilbagebetale de sociale skatter 
for dette år. 
 
I medfør af EU-forordning no. 1408/71 af 14. maj 1071 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 til Frankrig 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 kapitalindkomster, 
som indgår under betegnelsen ”capitaux mobiliers” i Frankrig, det vil sige privattegnede 
ratepensioner, renteindtægter, aktieudbytte, 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 som den administrative appelret i Nancy og den 
franske højesteret i administrative sager nu har erklæret i strid med EU-retten i det omfang 
disse går til finansiering af det franske sygesikringssystem, og på denne baggrund kan 
man nu få de betalte sociale skatter for årene 2017 og 2018 tilbagebetalt efter ansøgning 
til de franske skattemyndigheder. 
 
Der indtræder forældelse for så vidt angår sociale skatter, som er betalt i året 2017, 
såfremt ansøgning om tilbagebetaling af dette beløb ikke er indgivet senest den 31. 
december 2019, og for så vidt angår de sociale skatter, som er betalt i året 2018, senest 
den 31. december 2020. 
 
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 
”accussation de réception” så betids, at brevet når frem til skattecentret senest den 31. 
december 2019 for så vidt angår sociale skatter betalt i 2017 og senest den 31. december 
2020 for så vidt angår sociale skatter betalt i 2018. 
 
Jeg har nedenfor skrevet et udkast til et brev, som man kan anvende til ansøgningen. 
 



Som dokumentation for anmodningen skal man vedlægge de nedenfor opregnede 
dokumenter. Er der dokumenter, man ikke er i besiddelse af, kan man fremskaffe dem og 
derefter eftersende dem. 
 

1) Avis d’impôt (årsopgørelsen) for 2017 (indkomståret 2016) og 2018 (indkomståret 
2017). Har man ikke dokumenterne, kan de hentes i ens skattemappe på 
www.gouv.impot.fr. Man skal fremsende alle siderne fra 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 2016 og 2017, og at den danske stat har betalt alle 
omkostninger til sygesikring i denne periode. Man skal 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-erklæring, 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). 

 
Udbetalingen sker uden tilskrivning af renter. Man er imidlertid berettiget til at få renter af 
det refunderede beløb fra det er betalt til det refunderes. Når man har modtaget hele det 
ansøgte beløb, kan man derfor ansøge om separat af få udbetalt renter af beløbet. Det er 
muligt, at skattecentret i første omgang vægrer sig ved at betale renter, men fastholder 
man sit krav tilstrækkeligt hårdnakket, giver de sig normalt til sidst og udbetaler efter 
nogen tid renter af beløbet. 
 
Renteniveauet er i øjeblikket meget lavt i Frankrig, men de morarenter, som 
skattevæsenet skal betale, har ikke fulgt med nedsættelsen af renterne generelt, og man 
er derfor berettiget til at få et fornuftigt beløb udbetalt i renter. 
 
    Med venlig hilsen 
 
 
       Klaus Vilner 

              (klaus.vilner@wanadoo.fr) 
 

http://www.gouv.impot.fr/
http://www.ameli.fr/
http://www.borger.dk/


 
<afsenders navn>    numéro de téléphone : <> 
<afsenders adresse>   E-mail : <> 
 
 
 
Lettre Recommandée 
 
     Le <> <> 2019. 
 
 
 
 
 
Centre des Finances Publiques 
<> 
<> 
<> 
<> 
 
Messieurs. 
 
Sujet : Remboursement des Prélèvements Sociaux Acquittés en 2017 et 2018. 
 
Par la présente je demande remboursement des prélèvements sociaux perçus des 
années fiscales 2017 (revenus pour 2016) et 2018 (revenus pour 2017). 
 
Les prélèvements sociaux bruts s’élèvent à  
 
 Pour 2017     <> euros 
 Pour 2018     <> euros 
 
 Total     <> euros 
 
Par arrêt du 31 mai 2018 (No. 17NC02124) la Cour Administrative d’Appel de Nancy a 
établi qu’en dépit du changement d’affection instauré par l’article 24 de la loi 2015-
1702 du 21 décembre 2015 la CSG, la CRDS, le prélèvement de solidarité et le 
prélèvement social à hauteur de 3,35% participaient au financement du régime français 
de sécurité sociale et demeuraient donc en conflit avec l’ordonnance européenne no. 
1408/71 du 14 juillet 1971, selon laquelle la France n’a pas le droit de lever des 
prélèvements sociaux sur des revenus du capital (rentes viagères à titre onéreux 
inclus) des contribuables français affiliés à un régime de sécurité social d’un autre État 
membre de l’Union Européenne du fait que la totalité des dépenses de ces personnes 
sont remboursé par cet autre État membre. Par conséquent un contribuable qui a 
acquitté des telles contributions doit avoir le droit d’en demander la restitution. Cette 
décision a été confirmé par le Conseil d’État par un arrêt no. 422780 du 1er juillet 2019, 
l’arrêt Dreyer. 



Dès lors je ne suis pas redevable des prélèvements sociaux au titre des années 2016 
et 2017, puisque je suis affilié à un régime de sécurité social danois et concerné par 
ces décisions. 
 
Je joins : 
 
1) Les avis d’impôt des années 2017 et 2018. 

 
2) Une attestation des droits de l’assurance maladie pour prouver que je ne suis pas 

affilié à un régime de sécurité sociale français. 
 

3) Une attestation de « Udbetaling Danmark » (Déboursement Danois), qui certifie, 
que l’État danois paie tous les frais de santé à la caisse de maladie française. 

 
4) Une déclaration E-121 délivrée par « Udbetaling Danmark ». 

5) Une photocopie de mon passeport danois. 

6) Un Clé RIB. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes considérations distinguées. 

 

     <> 

  


