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Inkomstdeklaration, förmögenhetsdeklaration, deklaration för SCI-bolag, 

deklaration av fastighetsägande. Vilka ska upprättas i Frankrike i vår och vad 

bör man tänka på inför deklarationen?  
 

Nu är det hög tid att börja förbereda inför vårens deklarationer i Frankrike men när behöver man 

egentligen deklarera i Frankrike? Vilka inkomster ska deklareras av privatpersoner och vem berörs av 

automatisk inkomstdeklaration? Hur gör man med inkomster från utlandet? Kan ägande av en 

fastighet i Frankrike medföra deklarationsskyldighet? Vilken egendom berörs av 

förmögenhetsdeklaration?  

Lena Payrouse är fransk advokat och har mångårig erfarenhet och bred kunskap av det franska 

skattesystemet och av frågor som avser internationell beskattning, bland annat mellan Frankrike och 

de skandinaviska länderna. Här redogör hon för frågor som ofta uppkommer i samband med vårens 

deklarationer i Frankrike.    

 

Inkomstdeklaration för privatpersoner för inkomståret 2020 
 

Vilka inkomster som ska deklareras och beskattas i Frankrike beror på om man obegränsat eller 

begränsat skattskyldig för inkomstskatt i Frankrike.  

 

Obegränsad skattskyldighet avser personer som har skattehemvist i Frankrike enligt fransk 

skattelagstiftning. Vid obegränsad skattskyldighet ska samtliga inkomster beskattas i Frankrike oavsett 

om de kommer från Frankrike eller ett annat land.  

 

Personer som inte har skattehemvist i Frankrike blir begränsat skattskyldiga i Frankrike om de har 

franska inkomster som ska beskattas i Frankrike. En person som erhåller hyresintäkter från Frankrike 

är till exempel tvungen att deklarera dem i Frankrike även om den inte har skattehemvist i Frankrike.  

Gifta par och par som har registrerat partnerskap (”PACS”) sambeskattas i Frankrike och ska lämna in 

en gemensam inkomstdeklaration för hushållets samtliga skattepliktiga inkomster.  

 

 

Dubbelbeskattningsavtal  
 

Frankrikes rätt att beskatta en viss inkomst kan begränsas eller bortfalla om ett 

dubbelbeskattningsavtal har slutits mellan Frankrike och källstaten.  

 

Sverige och Frankrike har ett dubbelbeskattningsavtal sedan den 27 november 1990 som avser 

inkomstskatt och förmögenhetsskatt.  Enligt detta avtal gäller till exempel att svensk pension från 

enskild tjänst beskattas i Frankrike om inkomsttagaren har skattehemvist i Frankrike. Om den svenska 

pensionen i stället avser pension från offentlig tjänst behåller Sverige rätten att beskatta 

pensionsinkomsten, men pensionen måste även deklareras i Frankrike. Inkomsttagaren har i detta fall 

rätt till en skatteavräkning i Frankrike enligt bestämmelserna i skatteavtalet.  

 

Utdelning på svenska aktier beskattas i Frankrike när inkomsttagaren har skattehemvist i Frankrike. 

Enligt skatteavtalet kan även Sverige beskatta utdelningen med en skatt som inte får överstiga 15% 

(kupongskatt). I Frankrike medges avräkning för den svenska skatten enligt bestämmelserna i 
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skatteavtalet. Utdelningen och den svenska källskatten ska tas upp i den franska 

inkomstdeklarationen.  

 

Ett annat exempel är att hyresinkomster från Frankrike som erhålls av en person med skattehemvist i 

Sverige får beskattas i Frankrike enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Frankrike. I detta 

fall undviks dubbelbeskattning genom en skatteavräkning i Sverige enligt bestämmelserna i avtalet. En 

person med skattehemvist i Sverige som har erhållit hyresinkomster från Frankrike år 2020 är alltså 

skyldig att inlämna en inkomstdeklaration i Frankrike i år. Det ska påpekas att möblerad 

uthyrningsverksamhet i Frankrike lyder under särskilda regler och kräver i vissa fall tillstånd från till 

exempel kommunen.  

 

Vid frågor som rör internationell beskattning ska alltså gällande dubbelbeskattningsavtal studeras 

noga för att inkomsten ska bli korrekt deklarerad och beskattad i Frankrike. Här kan nämnas att de 

lokala skattekontoren i Frankrike som erbjuder hjälp vid inkomstdeklarationen i regel har dålig kunskap 

om internationell beskattning och ofta endast tillämpar intern fransk skatterätt utan hänsyn till 

dubbelbeskattningsavtal. Det kan bli en kostsam historia för skattebetalaren.  

 

 

Utländska bankkonton  
 

Inte bara inkomster ska deklareras på den franska inkomstdeklarationen. Även innehav av utländska 

bankkonton ska tas upp i deklarationen. Detta gäller även innehav av utländska liv- och 

kapitalförsäkringar. Skatteböter om minst 1500 euro per konto och per år kan tillämpas vid 

underlåtenhet att deklarera ett utländskt bankkonto eller en försäkring.  

 

 

Källskatt & automatisk deklaration 
 

Den nya källskatten ”prélèvement à la source” har inte tagit bort skyldigheten att lämna in 

inkomstdeklaration men i vissa fall kan det ske automatiskt, med s.k. ”déclaration automatique”. Detta 

gäller personer som endast erhåller inkomster som redan har rapporterats till skattemyndigheten av 

utbetalaren, och som är förifyllda av skattemyndigheten i inkomstdeklarationen, till exempel fransk 

lön och fransk pension. Automatisk deklaration kan dock inte användas om man erhållit andra 

inkomster än de som redan är förifyllda av skattemyndigheten eller om man vill göra en 

skatteavräkning.  

 

Personer som erhåller inkomster utöver de som är förifyllda i inkomstdeklarationen berörs inte av 

automatisk deklaration, till exempel personer som erhåller inkomster från utlandet, hyresinkomster, 

inkomst från verksamhet, etcetera, samt om man har rätt till en skatteavräkning. Personer som är 

skattskyldiga för fransk förmögenhetsskatt berörs inte heller av automatisk deklaration.  

 

Skattemyndigheten kommer informera skattebetalare som kan beröras av automatisk deklaration i år. 

Uppgifterna som anges av skattemyndigheten bör kontrolleras av skattebetalaren. Om inte alla 

inkomster år 2020 anges i uppgifterna från skattemyndigheten måste en deklaration upprättas som 

vanligt av den skattskyldige.  
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Deklarera på internet 
 

Den franska inkomstdeklarationen 2042 och gällande bilagor lämnas på internet via skattebetalarens 

konto på franska skattemyndighetens hemsida https://www.impots.gouv.fr/portail/. För att öppna 

kontot krävs bland annat ett skattenummer, ”numéro fiscal”, som oftast erhålls efter man deklarerat 

första gången i Frankrike. Om man inte har något skattenummer går det numera att kontakta 

skattemyndigheten för att få ett sådant.  

 

En pappersdeklaration kan inlämnas när permanentbostaden inte har någon internetkoppling eller 

om man inte klarar att deklarera på internet. Personer som deklarerar för första gången i Frankrike 

och som inte har något skattenummer bör även kunna inlämna en pappersdeklaration.  

Deklarationsblanketterna kan laddas ner från skattemyndighetens hemsida eller hämtas på ett lokalt 

skattekontor.  

 

 

Viktiga datum 
 

Inkomstdeklarationen ska lämnas in från början av april till början av juni beroende på vart i Frankrike 

man bor eller om man har skattehemvist utomlands. Från och med 8 april kan deklaration göras på 

internet. Blanketter för pappersdeklaration finns tillgängliga något senare.  

 

Slutdatum för deklaration via Internet mellan den 26 maj och 8 juni, beroende på vilket departement 

man tillhör:  

• Departement 01–19 (inklusive Alpes Maritimes och den som är bosatt i utlandet): 26 maj 

• Departement 20–49: 1 juni 

• Departement 50–974/976 (inklusive Le Var): 8 juni  

 

20 maj är sista datum för att lämna in deklaration på papper.  

 

 

Inkomstbeskattning 
 

Inkomsterna beskattas antingen med progressiv eller platt skatt. Platt skatt gäller till exempel 

kapitalinkomster där skattesatsen är 12,8% + sociala avgifter. Det går att välja att kapitalinkomster ska 

beskattas med progressiv skatt.  

 

Valet för progressiv beskattning för kapitalinkomster gäller samtliga kapitalinkomster erhållna år 2020 

och ska i princip göras av skattebetalaren vid inlämning av deklarationen varför en jämförande 

beräkning av de två beskattningsformerna bör göras innan deklarationen lämnas in.  

 

Den progressiva skatteskalan har ändrats för inkomståret 2020 i syfte att sänka inkomstskatten för 

låginkomsttagare.  

 

 

 

https://www.impots.gouv.fr/portail/
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Fransk inkomstskatt: progressiv skatt inkomståret 2020 

Inkomst för en enhet/part fiscal 
Inkomståret 2020 

Skattesats 

Upp till 10 084 € 0 % 

10 084 € – 25 710 € 11 % 

25 710 € – 73 516 € 30 % 

73 516 € – 158 122 € 41 % 

Över 158 122 € 45% 

 

 

Sociala avgifter 
 
Sociala avgifter tillämpas i princip på alla inkomster utöver inkomstskatten. Personer som inte 
omfattas av det franska systemet för social trygghet men som tillhör ett system för social trygghet i 
annat EU-land eller ett EES-land eller Schweiz behöver dock endast betala en avgift om 7,5% på 
kapitalinkomster, istället för 17,2%. Dessa personer behöver inte heller betala sociala avgifter på 
pension, lön och dylikt från utländsk källa. Om man berörs av denna regel ska även detta anges särskilt 
i deklarationen.  
 
 

Slutskattebesked 
 

Efter inlämning av deklarationen skickar skattemyndigheten ut slutskattebeskedet som avser den 

slutgiltiga skatten för inkomståret 2020. Källskatt som inbetalats år 2020 dras av det slutgiltiga 

skattebeloppet. Skattebeskeden finns som regel tillgängliga på skattebetalarens konto på 

skattemyndighetens hemsida i augusti och skickas även ut per post om man inte har valt bort denna 

möjlighet. Betalning av resterande skatt ska normalt ske före den 15 september.  

 

Uppgifterna som deklareras i inkomstdeklarationen för inkomståret 2020 används för att beräkna 

källskatten ”prélèvement à la source” för perioden från och med september 2021 till och med augusti 

2022 om inga ändringar av källskatten görs av skattebetalaren. Information om källskatten finns på 

skattebetalarens konto på franska skattemyndigheten hemsida.  

 

 

Förmögenhetsdeklaration för privatpersoner för år 2021 
 

Privatpersoner som äger fast egendom där nettovärdet överstiger 1,3 miljoner euro den 1 januari 2021 

är skyldiga att inkomma med en förmögenhetsdeklaration i Frankrike. Deklarationen inlämnas 

samtidigt som den franska inkomstdeklarationen, dvs via internet om inte pappersdeklaration gäller. 

Personer med skattehemvist utomlands och som inte inlämnar fransk inkomstdeklaration inlämnar en 

separat förmögenhetsdeklaration.  

 

Förmögenhetsskatten avser fast egendom som ägs direkt eller indirekt av den skattskyldige. Indirekt 

ägande av fast egendom avser till exempel ägande via ett eller flera bolag eller andra juridiska enheter. 
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Personer som har skattehemvist i Frankrike förmögenhetsbeskattas på fast egendom belägen i och 

utanför Frankrike. Vid flytt till Frankrike beskattas endast fast egendom belägen i Frankrike de fem 

första åren ifall den skattskyldige inte har bott i Frankrike under minst 5 år innan flytten. Personer som 

har skattehemvist utomlands beskattas endast på fast egendom belägen i Frankrike.  

 

Det skattepliktiga nettovärdet motsvarar fastighetens marknadsvärde den 1 januari 2021 minus 

avdragsgilla skulder. Den skattskyldige måste själv ta reda på fastighetens marknadsvärde, detta kan 

till exempel bestämmas av en auktoriserad värderare. Från och med år 2018 infördes strängare regler 

för avdrag för skulder. Avdrag för helt amorteringsfria lån har till exempel begränsats. Skulden måste 

även avse finansiering av fastigheten, till exempel banklån som har använts till att köpa eller reparera 

fastigheten. Ytterligare regler infördes för att begränsa avdrag för skulder, till exempel gällande så 

kallade familjelån eller när marknadsvärdet av egendomen överstiger 5 miljoner euro.  

 

Det skattepliktiga nettovärdet beskattas med en progressiv skatt som börjar med 0,50% på värdet 

mellan 800 000 euro och 1 300 000 euro, vidare är skatten 0,70% mellan 1 300 000 euro och 2 570 000 

euro, 1% mellan 2 570 000 euro och 5 000 000 euro, 1,25% mellan 5 000 000 euro och 10 000 000 

euro. Värdet över 10 000 000 euro beskattas med 1,50%.  

 

Även om förmögenhetsskatten från och med år 2018 endast avser fast egendom, blev reglerna i vissa 

fall mer komplicerade än tidigare. Vid till exempel indirekt ägande måste en särskild beräkning göras 

för att bestämma skattepliktigt värde och frågan huruvida en skuld kan beaktas eller inte vid beräkning 

av förmögenhetskatten bör utredas för att skatten ska bli korrekt.   

 

 

Deklaration 2072 för SCI-bolag  
 

Franska delägarbeskattade SCI-bolag som hyr ut omöblerad fastighet (bostad, kontor, mark) ska 

inlämna deklaration 2072 till franska skattemyndigheten.  

 

Från och med inkomståret 2019 ska deklaration 2072 inlämnas på internet.  SCI-bolag måste därför 

öppna ett konto på franska skattemyndighetens hemsida vilket bör göras i god tid så att kontot har 

aktiverats före sista inlämningsdatum. Deklaration 2072 ska inlämnas den 4 maj år 2021. Denna frist 

förlängs med 15 dagar vid internetdeklaration. Bolagets delägare ska sedan ta upp sin del av SCI-

bolagets vinst i sina franska inkomstdeklarationer.  

 

Deklaration 2072 gäller inte bolagsbeskattade SCI-bolag, till exempel SCI-bolag som hyr ut möblerad 

fastighet. Sådana bolag ska upprätta en fransk bolagsskattedeklaration 2065. 

 

SCI-bolag som äger bostad som endast står till delägarnas förfogande utan att någon hyra betalas kan 

vara undantagna från skyldigheten att inlämna deklaration 2072. Detta undantag gäller under 

förutsättningen att SCI-bolaget endast ägs av fysiska personer, att det inte är ett bolagsbeskattat SCI-

bolag, att bolaget inte har haft några inkomster och att inga förändringar har skett i SCI-bolaget eller 

för fastigheten.  För att denna dispens ska gälla ska SCI-bolaget ha inkommit med en deklaration vid 

skapandet av bolaget.  
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Deklaration 2746 för bolag och andra juridiska enheter som äger fastighet i Frankrike 
 

Bolag och andra juridiska enheter (stiftelser, föreningar, trust) som äger fastighet i Frankrike omfattas 
av en årlig skatt om 3% på fastighetens marknadsvärde. Skatten gäller vid direkt och indirekt 
fastighetsägande i Frankrike. Deklaration 2746 ska inlämnas tillsammans med skatten före den 15 maj.  
 
Det finns flera undantag från skyldigheten att betala den franska 3%-skatten men som endast gäller 
under särskilda villkor som bör följas ytterst noggrant.  
 
Ett vanligt undantag från skatteplikt gäller bolag, och andra juridiska enheter, som har säte i EU, eller 
i ett land som har ingått ett avtal om handräckning med Frankrike i syfte att bekämpa 
skatteundandragande och skatteflykt. Sådana bolag, och andra juridiska enheter, är undantagna från 
den franska 3%-skatten om deklaration nr 2746 inkommer till skattemyndigheten senast den 15 maj 
varje år. Om fastigheten ägs via flera bolag eller juridiska enheter ska deklaration 2746 inlämnas av 
varje bolag i ledet.  
 
Från och med år 2021 ska deklaration 2746 inlämnas på internet via franska skattemyndighetens 
hemsida. Bolaget måste därför öppna ett konto på franska skattemyndighetens hemsida. För att öppna 
ett konto måste bolaget vara registrerat i Frankrike och ha ett franskt registreringsnummer. Detta är 
nytt för bolag som inte har någon verksamhet eller annan skattskyldighet i Frankrike.  
 
Om bolaget eller den juridiska enheten inte har någon verksamhet i Frankrike är det viktig att 
registreringen görs korrekt så att bolaget inte registreras för någon annan skattskyldighet i Frankrike 
än den franska 3%-skatten.  
 
Bolag, och andra juridiska enheter, som inte redan är registrerade i Frankrike bör genomföra 
registrering och öppnande av skattekonto så snart som möjligt så att deklaration 2746 för år 2021 kan 
inlämnas till skattemyndigheten senast den 15 maj. 
  
Om deklaration 2746 inkommer för sent till skattemyndigheten tillämpas en skatt om 3% på 
fastighetens marknadsvärde den 1 januari 2021 vilket kan bli mycket kostsamt för bolaget.  
 
 

Krångliga skatteregler 
 
Franska skatteregler är precis som mycket annat i Frankrike, komplicerade och onödigt krångliga. Det 

finns många olika deklarationsblanketter att hålla reda på beroende på vilken slags inkomst som avses. 

Vilka belopp som ska anges i deklarationen beror på vilka regler som gäller för varje inkomstkategori 

och beskattning av inkomster från utlandet kräver god kunskap om internationell beskattning. 

Förmögenhetsdeklarationen kan även kräva en grundlig analys av vilka regler som gäller i varje enskilt 

fall. Den franska 3%-skatten och deklaration 2746 bör också behandlas med stor försiktighet. En 

felaktig eller ofullständig deklaration 2746 kan leda till att undantaget från skatteplikt inte gäller. Det 

kan därför vara värt att ta hjälp med upprättandet av de olika franska deklarationerna. Och glöm inte 

att vid skattehemvist i Sverige är det möjligt att den franska inkomsten även ska tas upp i Sverige.   

 

 

Avocat Lena Payrouse, Advokatbyrån Avocat Payrouse i Nice  

lena.payrouse@ap-lawoffice.com  
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