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Ophold af længere varighed i Frankrig
for EU-borgere

Dette dokument er kun en vejledning - alle yderligere informationer indhentes direkte hos de
kompetente myndigheder.
I. OPHOLD
Der stilles ikke længere krav om opholdstilladelse for EU borgere i Frankrig. Dette gælder uanset opholdets
varighed. Der henvises til lov nr. 2003-1119, der er offentliggjort i lovtidende (journal officiel) den 27.11.2003.
Der kan dog i forbindelse med visse administrative handlinger kræves en opholdstilladelse. Det tilrådes derfor at
rette henvendelse i Frankrig til ‘La PREFECTURE’ i den nærmeste by , hvor man har fast ophold. Man har som
EU-borger ret til at tage arbejde i Frankrig uanset opholdets varighed. Der skal ikke søges om arbejdstilladelse. Der
findes ikke en centralregistrering som Folkeregistret.

II. SYGESIKRING:
Bemærk venligst, at det gule sygesikringskort kun gælder i 1 måned og udelukkende for ferieophold. Siden den
01.06.2004 kan kommunerne udstede et EU-sygesikringsbevis. Kontakt derfor det lokale sygesikringskontor i
Danmark inden afrejsen. Yderligere oplysninger kan indhentes enten på det lokale sygesikringskontor eller i
Sundhedsministeriets 3. kontor.
Indskrivelse i en sygekasse i Frankrig er ikke automatisk, idet der ingen centralregistrering finder sted, men man
skal lade sig indskrive på det lokale sygekassekontor.
Alle, der udøver en profession, har ret til en social beskyttelse. Der findes flere forskellige ordninger afhængig af
ens profession.
Generelt dækker den almindelige sygesikring kun optil 80% af udgifterne i forbindelse med sygdom, behandling
eller hospitalsindlæggelse. Man kan derfor tegne en supplerende privatforsikring i Frankrig "mutuelle" for at opnå
dækning for de resterende 20%. Samme ordning gælder for selvstændige, studerende og pensionnister.

III SKAT
Der findes en aftale mellem Danmark og Frankrig til undgåelse af dobbeltbeskatning : bekendtgørelse Nr. 36 af 8.
februar 1957. Denne findes på biblioteker, hos boghandlere eller på internettet. Som hovedregel er man
skattepligtig i det land, hvor man har sin faste bopæl, jnf. dog § 12 om udbetaling af vederlag i form af løn,
pension, honorar eller andre ydelser fra det offentlige, der beskattes i udbetalingslandet.
En model af en fransk selvangivelse fra "Minstère des Finances" vedrørende udregning af skatten kan hentes på
internettet på adressen : www.finances.gouv.fr. Det skal påpeges, at nærværende Konsulat ikke kan være yderligere
behjælpelig med udregninger, andre oplysninger om skatter, fradragsregler og lignende. Mere fyldestgørende
information kan indhentes direkte hos de franske skattemyndigheder.

IV IØVRIGT
For yderligere informationer henvises til den danske Ambassade (se nyttige adresser) eller nærmeste danske
repræsentation i Frankrig.
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