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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0361/2010, внесена от Kjell Håkansson, с шведско гражданство, 
относно данъчното споразумение между Швеция и Дания

1. Резюме на петицията

Вносителят посочва, че данъците както в Швеция, така и в Дания, се плащат в 
общината по местоживеене, където данъкоплатецът може да ползва услугите, 
предоставяни от общината. За работещите, които пътуват между Швеция и Дания 
обаче, се прилагат други правила, тъй като те плащат данъци в общината, в която 
работят. Вносителят изтъква, че голям брой работещи живеят в Малмьо, където 
разходите за издръжка са по-ниски, но работят в Копенхаген. По тази причина тези 
лица плащат данъци в Копенхаген, поради което общината, в която живеят губи 
значителна сума от данъчни приходи, което пък от своя страна се отразява на 
качеството на услугите, предоставяни от общината. Вносителят посочва, че това не 
важи за пътуващите между Швеция и съответно Норвегия и Финландия. Той посочва 
също така, че много работещи са принудени да се установят да живеят в Швеция, тъй 
като техните партньори не могат да получат разрешение за пребиваване в Дания заради 
рестриктивната имиграционна политика на Дания. Тъй като вносителят има съмнения, 
че това положение е в съответствие с разпоредбите на ЕС, които забраняват 
дискриминацията и нарушаването на правилата на конкуренцията, той моли 
Европейския парламент да се заеме с въпроса. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 юли 2010 г.  Комисията е приканена да предостави сведения 
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(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Вносителят е шведски гражданин, който живее в Швеция и работи в Дания. Той 
обяснява, че данъците както в Швеция, така и в Дания, се плащат в общината по 
местоживеене. Такава е практиката и за тези шведски граждани, които работят през 
границата в Норвегия и Финландия. В противовес на това работещите, които пътуват 
между Швеция и Дания, трябва да плащат данъците си в общината, в която работят, 
освен ако не са започнали да работят в Дания преди 1997 г. Вносителят твърди, (i) че 
това различно третиране е дискриминационно и (ii) че то води до това, че шведските
общини, в които живеят трансграничните работници, губят значителни данъчни 
приходи, което се отразява на качеството на услугите, които те предлагат.

Правилата за данъчно облагане, описани от вносителя, произтичат от приложението на 
разпоредбите за разпределяне на правата за данъчно облагане, договорени между 
въпросните държави-членки (т.е. Дания и Швеция), по силата на Северната Конвенция1

от 1996 г. и не противоречи на правото на ЕС.

Съгласно съответната практика на Съда на Европейския съюз (СЕС) държавите-членки 
запазват правото да определят, с договори или едностранно, критериите за 
разпределяне на правото на събиране на данъци, като не допускат законодателни 
разпоредби, които дискриминират пряко или косвено лицата с чуждо гражданство. 
Северните държави са се споразумели, че като правило приходите от трудова дейност, 
придобити от лице от една държава, работещо в друга държава, могат да бъдат 
облагани в държавата-членка, където се упражнява трудовата дейност. Все пак са 
договорени някои изключения за презграничните работници, пътуващи между 
Финландия, Норвегия и Швеция. Противно на това, изключението не важи за 
работещите в Дания. Това означава, че се прилага общото правило и Дания, в частност 
датските общини, имат правото да събират данък върху доходите от трудова дейност от 
шведските граждани, работещи в Дания. Вносителят правилно посочва, че 
трансграничните работници, които работят в Дания от преди 1997 г. плащат данъците 
си в общината, в която живеят. Това се дължи на друго изключение от гореспоменатото 
общо правило, което беше предвидено за трансграничните работници, които преди 
влизането в сила на Северната конвенция от 1996 г. (на 1 януари 1997 г.) са били 
облагани изключително в Швеция.

Съвкупността от разпоредби, споменати по-горе, съдържа критериите за разделение на 
правото на данъчно облагане, която Дания и Швеция са приели двустранно относно 
данъка върху доходите от трудова дейност. Като следствие от тези разпоредби някои 
трансгранични работници от Швеция, работещи в Дания, могат да бъдат третирани 
различно от други шведски данъкоплатци по отношение данъците за дадена община.
Само че тази разлика в данъчното облагане не се окачествява като дискриминация, 
противоречаща на правото на ЕС, тъй като правилата не водят до дискриминация въз 

                                               
1 Конвенция между северните държави за избягване на двойното данъчно облагане с 

оглед данъка върху доходите и капиталовия данък, подписана от Дания, Фарьорските 
острови, Исландия, Норвегия и Швеция на 23 септември 1996 г.
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основа на гражданството и не ограничават упражняването на свободите на Договора за 
ЕО. Напротив, средният общински данък в Дания се оказва по-нисък от средния 
шведски общински данък, което означава, че данъкоплатците, пътуващи между Дания и 
Швеция може би плащат по-малко данъци от повечето шведски данъкоплатци. Фактът, 
че шведските общини, в които живеят трансграничните работници, могат да загубят 
някои данъчни приходи в резултат от тези правила, е въпрос, който не попада в 
приложното поле на правото на ЕС.

Данъчното облагане на трансграничните работници между Швеция и Дания за целите 
на общинските данъци, срещу което възразява вносителят, произтича от правилата за 
разпределяне на правата за данъчно облагане, които държавите-членки имат право да 
договарят. Трансграничните работници между Дания и Швеция може би се третират 
различно от останалите шведски трансгранични работници по отношение на 
общинските данъци, но тази разлика в данъчното облагане на съдържа дискриминация 
по смисъла на правото на ЕС. 


