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Franska deklarationstider
klarationer, skattsedlar etc. Inte minst 
kan man följa sina betalningar, skatte-
verkets preliminärdebiteringar och även 
ändra den procentsats som skatteverket 
tillämpar på inkomsterna.

Beror på var du bor 
Deklarationsperioden är från början av 
april till slutet av maj. Sista datum varie-
rar beroende av i vilken form den lämnas. 
Och även beroende på i vilket departe-
ment man är bosatt. Pappersdeklaratio-
ner ska enligt preliminära uppgifter vara 
inlämnade senast 14 maj. Internetdekla-
rationer senast den 19 maj om man är 
bosatt i Alpes-Maritimes, departement 
01-19, eller i utlandet. Den 2 juni om man 
är bosatt i Le Var eller  i departementen 
50-976. För övriga departement, 20-49, 
är det 26 maj som gäller som sista dag.

I år sänks inkomstskatten i det lägre 
skiktet från 14 % till 11 %.
 
Franska Skatteverkets internettjänst 
erbjuder ett flertal beräkningsprogram 
för såväl inkomstskatt, boendeskatt, 
effekten av skattesänkning och prelimi-
närskatt. www.impots.gouv.fr/portail/
simulateurs 

Taxe d’Habitation för permanentbo-
städer slopas nu helt för cirka 80 % av 
hushållen. Men det gäller endast per-
manentbostäder och är avhängigt den 
deklarerade inkomsten. Överstiger in-
komsten 27 706 euro för ensamstående, 
1 andel, eller 44 124 euro för ett hushåll 
med 2 andelar får man fortsätta att beta-
la - www.impots.gouv.fr/portail/simu-
lateur-de-la-reforme-de-la-taxe-dhabi-
tation-pour-2020

Taxe d’Habitation för sekundärbostä-
der finns kvar fullt ut och i vissa kom-

Åke Almroth
ake@almroth.fr

Dags att deklarera. 
Skapa din egen sida 
och logga in hos 
skatteverket.

muner med ansträngd bostadsmarknad 
har kommunerna dessutom rätt att ta ut 
extra skatt.

Skattebetalningar  
Under hösten 2019 fick många sina 
slutskattsedlar med det glädjande be-
skedet att skatten var noll euro. Unikt - 
och berodde uteslutande på övergången 
till preliminär inbetalning av skatt och 
det särskilda skatteavdrag som infördes 
för 2018 års inkomster. Sedan 1 januari 
2019 åligger det utbetalare av skatte-
pliktiga inkomster att göra ett avdrag för 
inkomstskatt och endast utbetala netto-
belopp. Har man inkomster från utlan-
det får man själv betala preliminärskat-
ten som fastställts av myndigheten på 
grund av tidigare deklaration. Under 
sommaren 2020 kommer slutskattsed-
lar, baserade på årets deklaration att 
visa om de preliminärt inbetalda skat-
terna under 2019 var tillräckliga. Eller 
om det blir kvarskatt, alternativt skatte-
återbäring. Eventuell kvarskatt översti-
gande 300 euro debiteras det bankkon-
to som uppgetts för skattebetalningar 
under september till december. Belopp 
under 300 euro debiteras direkt. Even-
tuell skatteåterbäring sätts in på det an-
slutna bankkontot under juli-augusti.

Rätt svensk kronkurs  
Enligt Sveriges Riksbank är deklara-
tionskursen, genomsnitt, för 1 EUR 
10,5892 SEK, omvänt blir kursen då 
0.094 € för 1 SEK. Rätteligen ska man 
använda den kurs som gällde dagen då 
det deklarerade beloppet var tillgäng-
ligt. Skattemyndigheter godtar dock ge-
nomsnittsberäkningar. 

Så kommer du även fortsatt att 
betala ”Taxe d’Habitation”?

Eller slipper du? 
Läs Åke Almroths viktiga ge-

nomgång.

Så var det dags igen för fransk in-
komst- och förmögenhetsdeklara-
tion, för inkomståret 2019 och för 

deklaration av förmögenhet i fastigheter 
per den 1 januari 2020.

Deklarationsskyldiga är alla som an-
tingen har sin permanenta bostad i 
Frankrike, har sin huvudsakliga yrkes-
verksamhet i Frankrike eller utan att 
vara bosatt i Frankrike, har inkomster 
från Frankrike – och/eller skattepliktig 
förmögenhet i Frankrike. 

Inkomstdeklaration ska lämnas in oav-
sett inkomsternas storlek. Förmögen-
hetsdeklaration lämnas om nettoförmö-
genheten den 1 januari 2020 översteg 
1,3 miljoner euro.

Egna sidor på skatteverkets 
internet?  
Deklaration lämnas via hemsidan – det 
gäller alla som har tillgång till internet 
och oavsett belopp. Pappersdeklaration 
får endast lämnas in i tre fall.  
- Förstagångsdeklaranter.
- Avsaknad av internet 
 eller mobiltäckning. 
- Personliga hinder att använda 
 deklarationstjänsten korrekt.

De flesta har säkert redan öppnat ”sina 
egna sidor” på Franska Skatteverket - 
www.impot.gouv.fr 

Där deklarerar man och där samlas alla 
dokument rörande skatter, gamla de-


