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φορολογική συμφωνία μεταξύ Σουηδίας και Δανίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι τόσο στη Σουηδία όσο και στη Δανία οι πολίτες καταβάλλουν 
φόρο στον δήμο όπου κατοικούν και όπου κατά συνέπεια μπορούν να επωφεληθούν από τις 
δημοτικές υπηρεσίες. Για τους εργαζόμενους που μετακινούνται μεταξύ Σουηδίας και Δανίας 
ισχύουν ωστόσο άλλοι κανόνες, καθώς καταβάλλουν φόρο στον δήμο όπου εργάζονται. Ο 
αναφέρων επισημαίνει ότι μεγάλος αριθμός εργαζομένων κατοικούν στο Malmö, όπου το 
κόστος διαβίωσης είναι χαμηλότερο, αλλά εργάζονται στην Κοπεγχάγη. Τα άτομα αυτά 
καταβάλλουν δηλαδή φόρο στην Κοπεγχάγη, με αποτέλεσμα ο δήμος όπου κατοικούν να 
χάνει σημαντικά έσοδα, τα οποία φυσικά θα επηρέαζαν την ποιότητα των δημοτικών 
υπηρεσιών. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι δεν ισχύει η ίδια κατάσταση για εργαζόμενους που 
μετακινούνται μεταξύ Σουηδίας και Νορβηγίας ή Φινλανδίας. Τονίζει επίσης ότι μεγάλος 
αριθμός εργαζομένων αναγκάζονται να εγκατασταθούν στη Σουηδία, καθώς οι σύντροφοί 
τους δεν δύνανται να λάβουν άδεια παραμονής στη Δανία, λόγω της αυστηρής 
μεταναστευτικής πολιτικής της Δανίας. Καθώς ο αναφέρων αμφισβητεί το κατά πόσον η εν 
λόγω κατάσταση συνάδει με τις διατάξεις της ΕΕ περί απαγόρευσης της διακριτικής 
μεταχείρισης και της στρέβλωσης του ανταγωνισμού, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να επιληφθεί της υπόθεσης. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Ιουλίου 2010.  Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.
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Ο αναφέρων είναι σουηδός υπήκοος που κατοικεί στη Σουηδία και εργάζεται στη Δανία. Ο 
αναφέρων εξηγεί ότι, τόσο στη Σουηδία όσο και στη Δανία, οι πολίτες καταβάλλουν 
δημοτικό φόρο στον δήμο όπου κατοικούν.  Τα ίδια κριτήρια ισχύουν για εργαζόμενους που 
μετακινούνται μεταξύ Σουηδίας και Νορβηγίας και μεταξύ Σουηδίας και Φινλανδίας. 
Αντιθέτως, οι εργαζόμενοι που μετακινούνται μεταξύ Σουηδίας και Δανίας υποχρεούνται να 
καταβάλουν δημοτικό φόρο στο δήμο όπου εργάζονται, εκτός αν άρχισαν να μετακινούνται 
για λόγους εργασίας μεταξύ των δύο χωρών πριν το 1997. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι, 
πρώτον, η εν λόγω διαφορετική μεταχείριση εισάγει διακρίσεις και, δεύτερον, ότι γίνεται 
αιτία να στερούνται σημαντικά έσοδα οι σουηδικοί δήμοι στους οποίους κατοικούν οι 
μετακινούμενοι εργαζόμενοι, γεγονός που επιδρά στην ποιότητα των υπηρεσιών που 
παρέχουν.

Η φορολογική μεταχείριση που περιγράφει ο αναφέρων απορρέει από την εφαρμογή των 
κανόνων για την κατανομή της αρμοδιότητας επιβολής φόρων όπως συμφωνήθηκαν από τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη (δηλαδή τη Δανία και τη Σουηδία) βάσει της Σκανδιναβικής 
Σύμβασης του 1996 και δεν αντιβαίνει στο δίκαιο της ΕΕ.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα 
κράτη μέλη είναι τα μόνα αρμόδια για τον ορισμό, συμβατικά ή μονομερώς, των κριτηρίων 
για την κατανομή της αρμοδιότητας επιβολής φόρων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υιοθετούν 
νομοθεσία που εισάγει διακρίσεις, άμεσα ή έμμεσα, εναντίον αλλοδαπών υπηκόων.  Οι 
σκανδιναβικές χώρες έχουν συμφωνήσει ότι, κατ` αρχήν, επαγγελματικό εισόδημα που 
αποκτάται από υπήκοο ενός κράτους όταν εργάζεται σε άλλο κράτος μπορεί να φορολογηθεί 
στο κράτος μέλος όπου ασκείται η εργασία. Εντούτοις, ορισμένες εξαιρέσεις σε αυτό το 
κανόνα συμφωνήθηκαν για διασυνοριακούς εργαζόμενους που μετακινούνται μεταξύ 
Σουηδίας, Νορβηγίας και Φινλανδίας. Αντιθέτως, καμία εξαίρεση δεν αναγνωρίστηκε για 
εργαζόμενους που μεταβαίνουν στη Δανία. Αυτό σημαίνει ότι ισχύει ο γενικός κανόνας και 
ότι, ως εκ τούτου, η Δανία και εν προκειμένω οι δανικοί δήμοι έχουν το δικαίωμα να 
φορολογούν το επαγγελματικό εισόδημα των σουηδών υπηκόων που εργάζονται στη Δανία. 
Ο αναφέρων ορθώς επισημαίνει ότι μετακινούμενοι εργαζόμενοι που άρχισαν να 
μετακινούνται μεταξύ Σουηδίας και Δανίας πριν το 1997 καταβάλλουν δημοτικό φόρο στο 
δήμο κατοικίας τους. Αυτό οφείλεται σε άλλη εξαίρεση από τον προαναφερθέντα γενικό 
κανόνα που χορηγήθηκε στους διασυνοριακούς εργαζόμενους οι οποίοι, πριν την έναρξη 
ισχύος της Σκανδιναβικής Σύμβασης του 1996 (1η Ιανουαρίου 1997), φορολογούνταν 
αποκλειστικά στη Σουηδία.

Από όλους τους προαναφερθέντες κανόνες προκύπτουν τα κριτήρια κατανομής της 
αρμοδιότητας επιβολής φόρων, τα οποία ενέκριναν με διμερή συμφωνία Δανία και Σουηδία 
στο τομέα της φορολογίας επαγγελματικού εισοδήματος. Συνεπεία αυτών των κανόνων, 
ορισμένοι εργαζόμενοι που μετακινούνται μεταξύ Σουηδίας και Δανίας τυγχάνουν 
ενδεχομένως διαφορετικής μεταχείρισης, από άποψη δημοτικής φορολογίας, από άλλους 
σουηδούς φορολογούμενους.  Εντούτοις, η εν λόγω διαφορά στη φορολογική μεταχείριση δεν 
συνιστά διακριτική μεταχείριση που αντιβαίνει στο δίκαιο της ΕΕ διότι οι κανόνες δεν έχουν 
ως αποτέλεσμα διάκριση λόγω ιθαγένειας και διότι δεν περιορίζουν την άσκηση των 
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Συνθήκη ΕΚ. Αντιθέτως, ο μέσος δημοτικός φόρος στη 
Δανία εμφανίζεται να είναι χαμηλότερος του μέσου δημοτικού φόρου στη Σουηδία, το οποίο 
σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι που μετακινούνται μεταξύ Δανίας και Σουηδίας υπόκεινται 
ενδεχομένως σε χαμηλότερη φορολόγηση από τη πλειοψηφία των σουηδών 
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φορολογούμενων. Το γεγονός ότι οι σουηδικοί δήμοι στους οποίους κατοικούν οι 
μετακινούμενοι εργαζόμενοι στερούνται ενδεχομένως ορισμένα έσοδα εξαιτίας αυτών των 
κανόνων είναι θέμα που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ.

Η αντιμετώπιση των μετακινούμενων μεταξύ Σουηδίας και Δανίας εργαζομένων όσον αφορά 
τη δημοτική φορολογία, την οποία αμφισβητεί ο αναφέρων, προκύπτει από τους κανόνες 
κατανομής της αρμοδιότητας επιβολής φόρων, η διαπραγμάτευση των οποίων κανόνων 
εξακολουθεί να εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Οι εργαζόμενοι που 
μετακινούνται μεταξύ Σουηδίας και Δανίας τυγχάνουν ενδεχομένως διαφορετικής 
μεταχείρισης, από άποψη δημοτικής φορολογίας, από άλλους σουηδούς μετακινούμενους 
εργαζόμενους αλλά η εν λόγω διαφορά στη φορολογική μεταχείριση δεν συνιστά διακριτική 
μεταχείριση που αντιβαίνει στο δίκαιο της ΕΕ. 


