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Find Charlotte Eriksen 
Montiel på:  
  
  
  
Brug Catamaran som 
forbindelseskontor, og få 
løst alle opgaver via én 
kontakt.  
Vi letter tilgangen til det 
franske marked uden 
sprogbarrierer. 
  
Medlem af Fransk 
forening af professionelle 
oversættere:  
  
  
  
  
  
  
 

Medlem af Fransk 
forening for 
undertekstning:  
  
  
  
  
  
  
  
Kontakt: 
+ 33 (0)1 44 90 88 90 

bonjour@catamaran.fr  
www.catamaran.fr  
  
Catamaran 

70, av. de Clichy 

75017 Paris 

Frankrig 

EU-formandskab og 20 år med euro  
1. januar 2002 erstattede euroen den lokale møntfod 

i 14 lande. Euroen bruges nu i 19 lande af over 340 

mio. borgere, og er verdens mest brugte valuta efter 

den amerikanske dollar. 

Euroen har en europæisk bagside og en national 

forside. Landene må kun ændre på deres nationale 

prægning hvert 15. år og efter godkendelse af alle de 

andre lande i euro-zonen. Frankrig opnåede sin 

godkendelse i juli 2021 og her i 2022, mens Frankrig 

har formandsskabet i EU, er mønten nu i cirkulation. 
Særudstilling på Mønten > 3. juli: ”Zoom 

på 20 år med euro”. 2, rue Génégaud 

           75006 PARIS. Pisst: Stjernekokken 
Guy Savoy har restaurant på 1. sal. 

 
  

 
 

Catamaran er glad for, at du læser vores nyhedsbrev.  
Ønsker du, at fravælge det, så send besked til: bonjour@catamaran.fr 

  

Ny bilateral dobbeltbeskatningsregel 
 

Den 4. februar 2022 underskrev den franske 

og danske skatteminister en ny dobbelt-

beskatningsaftale i Paris. Oprindeligt var det 

Danmark, der opsagde aftalen i 2008. Trods 

benævnelsen, der lyder som skat med skat 

på, er det faktisk en fordel for danske 

virksomheder og privatpersoner, der nu 

undgår at blive dobbeltbeskattet. 

Aftalen forventes at træde i kraft 1/1/2023. 

God start på året! Og god læsning til alle. 

Læs mere her  Mvh Charlotte Montiel 

 

 

 

Varmeste hilsner Charlotte Montiel 

  

F r a n s k  p r æ s i d e n t v a l g  2 0 2 2  
 
 
 
 
 

 
  

 

Stemmeintentioner* til 1. runde: 

 
Hr. MACRON  (centrum højre)  23 % 
Fru  PRECRESSE (højre)  15 % 
Fru LE PEN (yderste højre) 16,5 % 
Hr. ZEMOUR (yderste højre)  15 % 
Hr. MELENCHON  (ydst venstre)  13 % 
Hr. JADOT  (de grønne)  5 % 
Fru HIDALGO (centrum venstre)  2 % 
Hr. ROUSSEL (yderste venstre)  4 % 
Fru TAUBIRA (centrum venstre)  2,5 % 
 
* Kilde Cluster 17 pr. 15. februar 2022 
Kun kandidater med over 1,5 % i 
stemmeintention er medtaget. 
Beskrivelsen i parentesen er en 
forsimplet beskrivelse af det politiske 
tilhørsforhold. 

Frankrigs præsidenter fra Macron til Louis-Napoléon Bonaparte (Napoléon III) 

På Elysée-palæets hjemmeside kan du se dem alle. Udelukkende mænd til dato… 

Hvordan bliver man præsident? 
I Frankrig er der præsidentvalg hvert 5. år. Det har siden 

2007 foregået ved et almindeligt, direkte valg med to 

valgrunder (førhen var det hvert 7. år). For at kunne stille 

op skal man dog først have samlet 500 underskrifter fra 

statens valgmænd (borgmestre, senatorer, parlaments-

medlemmer…).  

Men… rigtig mange franskmænd har dog været président 

på et eller andet tidspunkt i deres liv: for vuggestuens 

forældreudvalg, i ejerforeningen eller i den lokale 

sportsklub. 

Men dog ikke président de la République. 

Præsidentvalgsdatoer: Første runde: 10. april 2022. 

Hvis ingen kandidat får et absolut flertal af stemmerne: 

Anden valgrunde: 24. april 2022 mellem de to 

kandidater med flest stemmer fra første valgrunde. 

Den nye franske 1 og 2 €. 

Oliven- og egetræ er symbol 

på visdom og styrke. 

Bemærk den franske devise 

Liberté, Égalité, Fraternité 

(frihed, lighed og broderskab) 
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