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1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at såvel i Sverige som i Danmark betaler man skat til den kommune, 
hvori man bor, og hvor man følgelig kan nyde godt af det kommunale serviceudbud. For 
arbejdstagere, der pendler mellem Sverige og Danmark gælder der imidlertid andre regler, 
idet disse betaler skat til den kommune, hvor de arbejder. Andrageren gør opmærksom på, at 
et stort antal arbejdstagere bor i Malmø, hvor leveomkostningerne er billigere, men arbejder i 
København. Disse personer betaler således skat i København, og bopælskommunen går derfor 
glip af omfattende indtægtsbeløb, hvilket igen har indflydelse på kvaliteten af de kommunale 
tjenesteydelser. Andrageren henviser til, at denne situation ikke gør sig gældende for pendlere 
mellem Sverige og henholdsvis Norge og Finland. Han understreger tillige, at en lang række 
arbejdstagere tvinges til at tage ophold i Sverige, idet deres partnere pga. den restriktive 
danske udlændingepolitik ikke får tilkendt opholdstilladelse i Danmark. Da andrageren 
betvivler, at dette forhold er i overensstemmelse med EU's bestemmelser om forbud mod 
forskelsbehandling og konkurrenceforvridning, anmoder han Europa-Parlamentet om at tage 
sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. juli 2010). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

Andrageren er svensk statsborger, bor i Sverige og arbejder i Danmark. Han forklarer, at der 
både i Sverige og Danmark betales kommuneskat til bopælskommunen. Dette er også det 
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kriterium, der gælder for arbejdstagere, der pendler på tværs af den svensk-norske grænse, og 
arbejdstagere, der pendler over den svensk-finske grænse. Derimod skal arbejdstagere, der 
pendler mellem Sverige og Danmark, betale skat til den kommune, hvori de arbejder, med 
mindre de begyndte at pendle mellem Sverige og Danmark inden 1997. Andrageren hævder, 
at (i) denne anderledes behandling er diskriminerende, og at (ii) den påfører de svenske 
kommuner, som pendlerne bor i, tab af betragtelige beløb i skatteindtægter, hvilket igen 
influerer på kvaliteten af den service, de yder.

Den skattemæssige behandling, som andrageren har beskrevet, hidrører fra anvendelsen af 
reglerne om tildeling af beskatningsrettigheder, som de berørte medlemsstater (dvs. Danmark 
og Sverige) er enedes om under den nordiske konvention1 fra 1996 og strider ikke imod EU-
lovgivningen.

Ifølge EF-Domstolens almindelige retspraksis har medlemsstaterne fortsat kompetence til 
enten ved indbyrdes aftale eller unilateralt at definere kriterierne for tildeling af 
beskatningsbeføjelser, for så vidt som de ikke indfører lovgivning, der direkte eller indirekte 
diskriminerer imod ikke-statsborgere. De nordiske lande er enedes om, at lønindkomst, som 
tjenes af en arbejdstager fra en stat, der arbejder i en anden stat, kan beskattes i den 
medlemsstat, hvor den pågældende er beskæftiget. Der er dog indført visse undtagelser fra 
denne regel, hvad angår grænsependlere mellem Finland, Norge og Sverige. Der er dog ikke 
gjort undtagelse for arbejdstagere, der pendler til Danmark. Dette betyder, at den generelle 
regel er gældende, og Danmark, og i dette tilfælde de danske kommuner, har derfor ret til at 
opkræve en skat på lønindtægten for arbejdstagere, der bor i Sverige og arbejder i Danmark. 
Andrageren påpeger med rette, at pendlere, der begyndte at pendle mellem Sverige og 
Danmark inden 1997, betaler skat i den kommune, hvor de bor. Dette skyldes en anden 
undtagelse fra den ovennævnte generelle regel, som er blevet indrømmet de grænsependlende 
arbejdstagere, der udelukkende blev beskattet i Sverige, inden den nordiske konvention fra 
1996 trådte i kraft (1. januar 1997).

Rækken af regler nævnt ovenfor indeholder kriterierne for tildeling af beskatningsrettigheder, 
som Danmark og Sverige bilateralt har vedtaget for beskatning af lønindtægt. Som følge af 
disse regler kan det ske, at visse pendlere mellem Danmark og Sverige med hensyn til
kommuneskat behandles anderledes end andre svenske skatteydere. Denne forskel i 
skattemæssig behandling udgør dog ikke nogen forskelsbehandling, der er i strid med EU-
lovgivningen, fordi reglerne ikke resulterer i nogen form for diskrimination på grund af 
nationalitet og ikke indskrænker udøvelsen af de i EF-traktaten forankrede friheder. 
Tværtimod er den gennemsnitlige danske kommuneskat lavere end den gennemsnitlige 
svenske kommuneskat, hvilket betyder, at skatteydere, der pendler mellem Danmark og 
Sverige, måske er underlagt lavere beskatning end de fleste svenske skatteydere. Det faktum, 
at de svenske kommuner, hvor der bor grænsependlere, måske går glip af skatteindtægter som 
følge af disse regler, er et spørgsmål, der falder uden for EU-lovgivningens rækkevidde.

Den behandling af grænsependlere, der pendler mellem Sverige og Danmark af skattemæssige 
årsager, som andrageren klager over, udspringer af reglerne om tildeling af 
beskatningsrettigheder, som medlemsstaterne har beføjelser til at forhandle. Pendlere mellem 

                                               
1 Konvention mellem de nordiske lande om undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og 
formueskatter, undertegnet af Danmark, Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige den 23. september 1996. 
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Danmark og Sverige kan behandles anderledes end andre svenske pendlere af skattemæssige 
årsager, men denne anderledes behandling i skattemæssig henseende indebærer ikke 
diskrimination i strid med EU-lovgivningen.


