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Då var det dags att deklarera 
igen.

Det är en del nyheter inför in-
komståret 2018.

Vi har svaren.

Fransk inkomstdeklaration 
2019 – business as usual!

Den mycket omtalade omlägg-
ningen av hur inkomstskatten 
betalas, och som nu trätt ikraft, 

ändrar inte på skyldigheten att lämna 
sin årliga självdeklaration.

Självdeklarationen för inkomståret 
2018 ska lämnas under våren 2019. 
Exakta datum är ännu inte fastställda. 
I slutet av april öppnas möjligheten att 
deklarera och deklarationsperioden 
avslutas från mitten 
av maj till början av 
juni. Datum kan varie-
ra beroende av i vilket 
departement man är 
bosatt.

Det har nu blivit obliga-
toriskt att lämna dekla-
rationen via internet:
www.impots.gouv.fr 

Obligatoriskt på franskt 
vis, det vill säga. För det 
finns en del undantag.

Förstagångsdekla-
rant
Det viktigaste undanta-
get gäller de som dekla-
rerar för första gången 
i Frankrike. I avsaknad av identifie-
ringskoder för internet ska de lämna in 
deklarationen på papper. Deklarations-
blanketterna kan, när deklarationsperi-
oden börjat, laddas ned från Skattever-
kets hemsida. 

Huvudblanketten, 2042, är obligatorisk. 
Därtill bilagor beroende av inkomstslag, 
vanligen 2047 för utländska inkomster, 
2042 C för skattereduktioner och 2074, 
reavinster av lösegendom.

Ett annat undantag från skyldigheten 
att deklarera via nätet är om man inte 
har tillgång till internet! 

En positiv nyhet för alla som ska deklarera för första gången i Frankrike. 
På skatteverkets hemsida finns utförlig information på engelska.

Det skall anges på pappersdeklaratio-
nen i så fall.

Utförlig information för nyinflyttade till 
landet finns på skatteverkets hemsida, 
www.impots.gouv.fr/portail/in-
ternational/particulier  - nu även på 
engelska.

Identifiering och åtkomst till eget ”Skat-
tekonto” kräver på tre uppgifter: Skatte-
registreringsnummer, taxerad inkomst 
och internetnummer.

Nytt skattesystem
Omläggningen av skatteuppbörden från 
1 januari 2019 innebär att man gått 
över till ett system som är välbekant 

för svenska skattebetalare. Nämligen 
att  preliminärskatt tas ut direkt på in-
komster genom källskatteavdrag. Slutli-
ga skatten fastställs under hösten 2020 
med skatteåterbäring eller kvarskatt. 

Kan utbetalaren inte innehålla preli-
minärskatt, till exempel utländska ut-
betalare, debiteras den skattskyldiges 
bankkonto ett fast belopp varje månad. 
Beloppet beräknas som en procentsats 
beroende av tidigare beskattning.

Skattereduktion
2018 års inkomster ska följaktligen de-
klareras som vanligt. Skatten beräknas 

enligt den progressiva femgradiga ska-
lan. 0%, 14%, 30%, 41% och 45%. 

Slutskattsedel sänds ut under juli-sep-
tember. För att undvika att under detta 
övergångsår betala skatt för såväl 2018 
som för 2019 års inkomster införs en 
särskild skattereduktion, CIMR. Det 
innebär att någon skatt för ”vanliga” 
inkomster från 2018 inte tas ut! Extra-
ordinära inkomster beskattas dock. De-
klarationsformuläret kommer att inne-
hålla särskilda rutor för att ange extra-
ordinära inkomster som undantas från 
skattereduktionen.

Gränsdragningen mellan ”vanliga” och 
”extraordinära” inkomster kan säkert 

ge upphov till olika 
tolkningar. Tänk på att 
man kan begära för-
handsbesked om detta 
– men det ska göras re-
dan nu för att svar skall 
komma i tid.

Räkna i euro
Alla belopp i deklara-
tionen ska anges i euro. 
Inkomster i annan 
valuta ska omräknas 
enligt den kurs som 
noterades i Paris, då 
inkomsten blev till-
gänglig. Det är dock 
vanligt att man använ-
der genomsnittskurser 
även om det kan disku-
teras. 

Sveriges Riksbank anger genomsnitt-
skursen för euro till 10,2567 svenska 
kronor för 1 euro eller 0,097 eurocent 
för 1 svensk krona.

Förmögenhetsskatten ersattes 2018 
med en skatt begränsad till fastighetsin-
nehav, direkt eller indirekt. Värdegrän-
sen för skattskyldighet är oförändrat 1,3 
miljoner euro netto. Skatten 0,5% - 1,5% 
beräknas dock på värden överstigande 
800 000 euro.
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