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Flytta till Frankrike 
– vad bör du tänka på?
Det finns mycket att tänka på när 
du ska flytta till Frankrike. 
Johan Wretman ger dig tips som 
underlättar processen, så att du 
snabbt ska kunna lägga alla 
administrativa frågor åt sidan och 
istället njuta av ditt nya land. 

Hauts de Cannes

Chateuneuf

Johan Wretman

Vare sig du ska köpa ett semesterboende eller ska lämna Sve-
rige för gott och skriva dig i Frankrike är det en rad saker som 
du bör göra. Den franska administrationen kan ibland vara 
krånglig, men om du vet hur du ska hantera den är det enk-
lare. 

Det första du bör tänka på när du flyttar till Frankrike är att 
öppna ett konto på en bank. Ett bankkonto är nyckeln till alla 
andra abonnemang och försäkringar som du måste teckna. I 
Frankrike finns det nämligen något som kallas RIB (Relevé 
d’Identité Bancaire), det är din personliga bankidentitet. Du 
uppger den när du ska öppna bland annat el- och telefonabon-
nemang. Din personliga RIB hittar du antingen längst bak i 
checkhäftet (små formulär som är lätta att riva ut) eller längst 
ned på ditt kontoutdrag. 

För att öppna ett bankkonto i Frankrike behöver du ha med 
dig ett bevis på din nuvarande adress (svensk eller fransk). 
Franska banker förväntar sig att du ska ha med dig en el- eller 
telefonfaktura som specifierar din adress.

När du har din RIB kan du börja teckna försäkringar, öppna 
abonnemang, bli medlem på gym, söka kreditkort hos andra 
företag än din bank (till exempel American Express, Galeries 
Lafayette mm). Din RIB tillsammans med din elfaktura är 
alltså nyckeln till mycket i Frankrike, nästan som ett svenskt 
personnummer.

Hemförsäkring
Det första du måste tänka på när du ska flytta in i en fastighet 
är att försäkra den. Det gäller särskilt om du hyr bostaden. I 
Frankrike är det lag på att hyresbostäder ska vara försäkrade. 
Som mäklare, rekommenderar jag dock att alla mina kunder 
försäkrar bostaden från och med tillträdesdatumet oavsett om 
man hyr eller köper (du är ju ansvarig för allt som kan uppstå 
i din bostad). Dessutom tvingar bankerna dig att försäkra bo-
staden om du tar ett lån i samband med köpet.

Du bör även öppna el-och telefonabonnemang (även om 
du inte vill ha fast telefon måste du öppna telefonlinjen för 
att kunna få internet/ADSL, sedan kan du stänga av abonne-
manget och endast ha en internetleverantör). Det kan vara 
krångligt att veta vilka försäkringsbolag och telefonbolag man 
ska kontakta. 

Hör dig för bland dina vänner och bekanta. Det finns även 
flera organisationer och föreningar för utlandssvenskar där 
värdefulla tips och råd kan ges, till exempel Rivieraklubben 
m.fl. 

När du väl har ett el- och/eller telefonabonnemang är det ofta 
det som du använder som bevis på din adress. (Om du till ex-
empel ska öppna bankkonto, köpa bil m.m.)

Ta med bilen
Om du vill ta med din bil när du flyttar och skattskriver dig 
i Frankrike bör du registrera den. Det gör du på prefekturen 
där du bor. Det är många dokument som behövs: Demande 
de certificat d’immatriculation (blankett att fylla i), intyg på 
att bilen motsvarar de franska normerna (kan fås av biltill-
verkaren), Certificat d’acquisition (hämtas hos skattemyndig-
heten), Certificat de cession (kvitto på bilköpet), svenskt re-
gistreringsbevis. Du behöver även besiktningsprotokoll samt 
id-handlingar och en faktura från ditt el- eller telefonbolag 
(som bevis på din fasta adress). Tänk på att du alltid måste 
försäkra bilen.

Om du istället väljer att köpa en bil i Frankrike är det bra 
om du tar med dig en faktura från el- eller telefonbolaget till 
din bilhandlare. 

Det kan vara en bra idé att förnya ditt körkort (och pass) 
före flytten. 

Vård i Frankrike
Som bosatt och skriven i Frankrike har man rätt till vård på 
samma villkor som vilken fransman som helst. Men för att få 
det måste du ha ett ”Carte Vitale”. Om du är pensionär får du 
det genom att beställa ett intyg från Försäkringskassan som 
du skickar till Caisse d’Assurance Maladie där du bor. Om du 
arbetar eller har arbetat i Frankrike ansöker du om ”Carte Vi-
tale” på samma ställe. Det är vanligt att arbetsgivaren hjäl-
per till med detta vid nyanställning i samband med flytt till 
Frankrike. 

Ta alltid med dig ditt ”Carte Vitale” när du besöker läkare, 
sjukhus, går till apoteket m.m. 

I Frankrike är det vanligt att man har en privat tilläggsför-
säkring, s.k. Mutuelle, för de kostnader som inte täcks av fran-
ska försäkringskassan. Fundera på om du kan behöva det. 

Om du bara är semesterboende i Frankrike bör du ha med 
dig ditt Europeiska sjukförsäkringskort (EU-kort) som du 
beställer från Försäkringskassan. Det visar att är försäkrad i 
Sverige men har rätt till nödvändig vård i Frankrike. 

Skattskriva sig i Frankrike
Om du planerar att flytta till Frankrike permanent, det vill 
säga skriva dig här måste du meddela Skatteverket att du flyt-
tar. Sedan måste du lämna in en skattedeklaration på skat-
tekontoret i den kommun du flyttar till. Kom ihåg att du blir 
skattskyldig i Frankrike om du bor här mer än 183 dagar per 
år. 

Om du är skriven i Frankrike får du rösta i ditt lokala val, 
men för att rösta på nationell nivå måste du vara fransk med-
borgare. Tänk också på att diskutera testamente med en jurist 
om du blir skattskriven i Frankrike.

Heltidsjobb
Att flytta till ett annat land – och speciellt till Frankrike som 
är känt för sin komplexa (krångliga!) administration – kan 
ibland kännas som en heltidssysselsättning. Otaliga blan-
ketter ska fyllas i, dokument skickas in och myndigheter ska 
kontaktas. Dessutom måste du fundera på olika skatter, lagar 
och kostnader som påverkar dig. (Exempelvis dubbelbeskatt-
ningsavtalet, franska arvslagar, förmögenhetsskatt, pension, 
m.m.) Det bästa är att ta en sak i taget, och inte försöka lösa 
allt på en gång. Ta gärna kontakt med olika organisationer och 
föreningar för att få hjälp på vägen.

Din fastighetsmäklare kan självklart också ge råd och dela 
med sig av sitt nätverk av kunniga specialister, såsom nota-
rier, advokater, byggmästare, försäkringsbolag, flyttfirmor 
m.m. 

Ett annat gott råd är att lära dig lite franska och försöka se 
detta äventyr med en smula humor, det kan både underlätta 
vardagen och göra tillvaron trevligare. 

När du väl har skaffat RIB, el-fakturor m.m. samt lärt dig 
konsten att komunicera via rekommenderade brev (med mot-
tagandebevis) kanske du blir så pass frankofil att du springer 
till affären och köper en fax och en stämpel, som du betalar 
med ditt stora otympliga checkhäfte ... 

Lycka till!

La Croisette Cannes


