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over de belastingovereenkomst tussen Zweden en Denemarken

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat burgers zowel in Zweden als in Denemarken belasting betalen aan de 
gemeente waar ze wonen en dat burgers als gevolg daarvan gebruik kunnen maken van de door 
de gemeente aangeboden diensten. Voor werknemers die heen en weer pendelen tussen Zweden 
en Denemarken gelden echter andere regels, in die zin dat deze werknemers belasting betalen 
aan de gemeente waar ze werken. Indiener stelt dat een groot aantal werknemers woonachtig is 
in Malmö, waar de levensonderhoudskosten lager zijn, maar werkzaam in Kopenhagen. Deze 
personen betalen derhalve belasting in Kopenhagen en dit betekent dat de woongemeente 
aanzienlijke inkomsten misloopt, wat van invloed is op de kwaliteit van de gemeentelijke 
dienstverlening. Indiener wijst erop dat deze situatie niet van toepassing is op mensen die 
pendelen tussen Zweden en respectievelijk Noorwegen en Finland. Hij benadrukt verder dat een 
groot aantal werknemers gedwongen wordt om in Zweden te wonen, aangezien aan hun partners 
op grond van het restrictieve Deense vreemdelingenbeleid geen verblijfsvergunning in 
Denemarken wordt verleend. Aangezien indiener betwijfelt of deze situatie in overeenstemming 
is met de bepalingen van de EU inzake het verbod van discriminatie en concurrentieverstoring, 
verzoekt hij het Europees Parlement om de zaak in behandeling te nemen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 juli 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Indiener is een Zweeds staatsburger die in Zweden woont en in Denemarken werkt. Hij legt uit 
dat zowel in Zweden als in Denemarken de gemeentelijke belasting wordt betaald aan de 
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gemeente waar gewoond wordt. Dat is ook het criterium voor werknemers die pendelen tussen 
de Zweeds-Noorse en Zweeds-Finse grenzen. Daarentegen moeten werknemers die tussen 
Zweden en Denemarken pendelen de belasting betalen aan de gemeente waar ze werkzaam zijn, 
tenzij zij vóór 1997 tussen Zweden en Denemarken begonnen te pendelen. Indiener stelt dat (i) 
deze verschillende behandeling discriminerend is en dat (ii) het gevolg is dat de Zweedse 
gemeenten waar de pendelaars wonen een aanzienlijke hoeveelheid inkomsten mislopen, wat van 
invloed is op de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening.

De door indiener geschetste fiscale behandeling vloeit voort uit de toepassing van de 
voorschriften betreffende de toewijzing van fiscale rechten die door de betrokken lidstaten 
(d.w.z. Denemarken en Zweden) krachtens het Noords Verdrag1 uit 1996 is vastgesteld en is niet 
in strijd met de EU-wetgeving.

Overeenkomstig de bestaande jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie (EHvJ) behouden 
de lidstaten de bevoegdheid om, bij verdrag of eenzijdig, de criteria voor de toewijzing van hun 
bevoegdheden voor belastingheffing zodanig te definiëren dat zij geen wetgeving invoeren die 
direct of indirect niet-onderdanen discrimineert. De Noordse landen hebben afgesproken dat, als 
algemene regel, de inkomsten van een werknemer van een land die werkt in een ander land 
belast kan worden in de lidstaat waar de arbeid wordt verricht. Er werden echter bepaalde 
uitzonderingen op deze regel afgesproken voor grensarbeiders die tussen Finland, Noorwegen en 
Zweden pendelen. Daarentegen is geen uitzondering toegestaan voor werknemers die tussen 
Zweden en Denemarken pendelen. Dat betekent dat de algemene regel van toepassing is en dat 
Denemarken daarom, in dit geval de Deense gemeenten, het recht hebben om belasting te heffen 
op het arbeidsinkomen van Zweedse onderdanen die in Denemarken werken. Indiener wijst er 
terecht op dat werknemers die vóór 1997 tussen Denemarken en Zweden begonnen te pendelen, 
gemeentelijke belasting betalen in de gemeente waar zij wonen. Dat is te wijten aan een andere 
uitzondering op de vorenvermelde algemene regel, die werd toegestaan aan grensarbeiders die 
vóór de inwerkingtreding van het Noords Verdrag van 1996 (op 1 januari 1997) uitsluitend in 
Zweden werden belast.

Het totaal van de bovengenoemde regels behelst de criteria voor de toewijzing van de 
belastingrechten die Denemarken en Zweden bilateraal hebben goedgekeurd voor de fiscale 
behandeling van het arbeidsinkomen. Als gevolg van deze regels kunnen bepaalde personen die 
tussen Denemarken en Zweden pendelen voor de gemeentebelasting anders behandeld worden 
dan Zweedse belastingbetalers. Dit verschil in fiscale behandeling leidt niet tot discriminatie die 
in strijd is met de EU-wetgeving omdat de regels niet leiden tot enige vorm van discriminatie op 
grond van nationaliteit en de uitoefening van de vrijheden van het EG-Verdrag niet beknotten. 
Anderzijds blijkt de gemiddelde Deense gemeentebelasting lager te zijn dan de gemiddelde 
Zweedse gemeentebelasting, wat betekent dat belastingbetalers die pendelen tussen Denemarken 
en Zweden minder belasting kunnen betalen dan Zweedse belastingbetalers. Het feit dat de 
Zweedse gemeenten waar pendelaars wonen bepaalde inkomsten kunnen mislopen als gevolg 
van deze regels is een kwestie die buiten de werkingssfeer van de EU-wetgeving valt.

De behandeling van werknemers die tussen Zweden en Denemarken pendelen ten behoeve van 
de gemeentebelasting die indiener aanvecht, vloeit voort uit de regels over de toewijzing van 
belastingrechten waarin de lidstaten de bevoegdheid houden om te onderhandelen. Werknemers 
                                               
1 Verdrag tussen de Noordse landen ter voorkoming van dubbele belastingheffing ten aanzien van de belasting op 

inkomen en kapitaal, ondertekend door Denemarken, de Faroereilanden, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden 
op 23 september 1996.
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die pendelen tussen Denemarken en Zweden kunnen anders worden behandeld dan andere 
Zweedse pendelaars als het gaat om de gemeentelijke belasting, maar dit verschil in fiscale 
behandeling leidt niet tot discriminatie die in strijd is met de EU-wetgeving. 


