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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0361/2010, którą złożył Kjell Håkansson (Szwecja), w sprawie umowy 
podatkowej między Szwecją i Danią

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zaznacza, że zarówno w Szwecji, jak i w Danii podatek płacony jest 
w gminie zamieszkania, w której podatnik może korzystać z usług świadczonych przez tę 
gminę. Jednak w przypadku pracowników przemieszczających się między Szwecją a Danią 
mają zastosowanie inne zasady, ponieważ płacą oni podatek w gminie, w której pracują. 
Składający petycję zaznacza, że duża liczba pracowników mieszka w Malmö, gdzie koszty 
utrzymania są niższe, ale pracuje w Kopenhadze. A zatem osoby te płacą podatek 
w Kopenhadze, a ich gmina zamieszkania traci znaczącą część dochodu, co z kolei wpływa na 
jakość świadczonych przez nią usług. Składający petycję zaznacza, że taka sytuacja nie ma 
miejsca w przypadku osób przemieszczających się między Szwecją i odpowiednio Norwegią 
oraz Finlandią. Podkreśla on też, że wielu pracowników jest zmuszonych do osiedlenia się 
w Szwecji, ponieważ ich partnerzy nie mogą uzyskać pozwolenia na pobyt w Danii ze 
względu na restrykcyjną duńską politykę imigracyjną. Ponieważ składający petycję ma 
wątpliwości, czy taka sytuacja jest zgodna z przepisami UE zakazującymi dyskryminacji 
i zakłócania konkurencji, zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zajęcie się tą sprawą. 

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 2 lipca 2010 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji na mocy art. 202 ust. 6 Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Autor petycji jest obywatelem Szwecji zamieszkałym w Szwecji i pracującym w Danii. 
Wyjaśnia on, że zarówno w Szwecji, jak i w Danii podatek komunalny od dochodów 
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opłacany jest w gminie zamieszkania. Jest to również kryterium stosowane wobec osób 
dojeżdżających do pracy przez granicę szwedzko-norweską i szwedzko-fińską. Natomiast 
osoby dojeżdżające do pracy ze Szwecji do Danii muszą opłacać dochodowy podatek 
komunalny w gminie pracy, za wyjątkiem osób, które rozpoczęły pracę w Danii przed 1997 r. 
Składający petycję twierdzi, że i) takie różne traktowanie ma znamiona dyskryminacji oraz ii) 
powoduje, że gminy szwedzkie, w których mieszkają osoby dojeżdżające do pracy w Danii, 
tracą znaczne dochody, co z kolei wpływa na jakość oferowanych przez nie usług.

Sytuacja podatkowa opisana przez autora petycji wywodzi się ze stosowania zasad 
dotyczących przyznawania prawa do opodatkowania uzgodnionych pomiędzy 
zainteresowanymi państwami członkowskimi (tzn. Danią i Szwecją) w ramach konwencji 
nordyckiej1 z 1996 r. i nie jest ona sprzeczna z prawem UE.

Zgodnie z ustalonym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) 
państwa członkowskie zachowują uprawnienia do określania – za pomocą traktatu lub 
jednostronnie – kryteriów przyznawania praw do opodatkowania pod warunkiem, ze nie 
wprowadzają one przepisów dyskryminujących w sposób bezpośredni lub pośredni osób 
niebędących ich obywatelami. Kraje nordyckie uzgodniły, że co do zasady dochód uzyskany 
przez pracownika z jednego państwa w innym państwie może być opodatkowany w państwie 
członkowskim, w którym ma miejsce zatrudnienie. Uzgodniono jednak pewne wyjątki od tej 
reguły dla pracowników przygranicznych przemieszczających się pomiędzy Finlandią, 
Norwegią i Szwecją. Nie przewidziano jednak takiego wyjątku dla pracowników 
dojeżdżających do Danii. Oznacza to, że zastosowanie ma zasada ogólna i dlatego też Dania, 
a w omawianym przypadku gminy duńskie, mają prawo pobierać podatek od dochodu z 
zatrudnienia rezydentów szwedzkich pracujących w Danii. Autor petycji słusznie zauważa, że 
pracownicy dojeżdżający, którzy rozpoczęli pracę w Danii przed rokiem 1997, opłacają 
podatek komunalny w gminie zamieszkania. Wynika to z innego wyjątku od wyżej 
wymienionej zasady ogólnej przewidzianego dla pracowników przygranicznych, którzy przed 
wejściem w życie konwencji nordyckiej z 1996 r. (weszła ona w życie 1 stycznia 1997 r.) 
podlegali opodatkowaniu wyłącznie na terenie Szwecji.
Ogół wspomnianych powyżej reguł obejmuje kryteria przyznawania praw do opodatkowania, 
które Dania i Szwecja ustaliły dwustronnie dla opodatkowania dochodu z zatrudnienia. 
Wskutek tych zasad niektórzy pracownicy dojeżdżający ze Szwecji do Danii mogą być 
traktowani odmiennie – jeżeli chodzi o komunalny podatek od zatrudnienia – niż pozostali 
podatnicy szwedzcy. Jednakże ta różnica w podejściu do podatku nie stanowi dyskryminacji 
pozostającej w sprzeczności z prawem UE, ponieważ reguły te nie są dyskryminujące ze 
względu na narodowość i nie ograniczają korzystania z wolności zagwarantowanych 
traktatem WE. Wręcz przeciwnie, średni komunalny podatek od zatrudnienia pobierany w 
Danii wydaje się być niższy niż w Szwecji, co oznacza, że podatnicy dojeżdżający ze Szwecji 
do Danii mogą być opodatkowani niższym podatkiem niż podatnicy szwedzcy. Fakt, że 
gminy szwedzkie, w których mieszkają pracownicy dojeżdżający, tracą część dochodów w 
wyniku stosowania tych przepisów to kwestia niewchodząca w zakres prawa UE.

Sposób traktowania pracowników dojeżdżających ze Szwecji do Danii pod względem 
                                               
1 Konwencja pomiędzy krajami nordyckimi o unikaniu podwójnego opodatkowania w 

zakresie podatku od dochodu i majątku podpisana przez Danię, Wyspy Owcze, Finlandię, 
Islandię, Norwegię i Szwecję dnia 23 września 1996 r.
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opłacania komunalnego podatku dochodowego, który kontestuje autor petycji, wynika z zasad 
przyznawania praw do opodatkowania, które państwa członkowskie mogą negocjować same. 
Pracownicy dojeżdżający do pracy ze Szwecji do Danii mogą być traktowani inaczej niż 
pozostali szwedzcy pracownicy dojeżdżający do innych krajów pod względem opłacania 
komunalnego podatku dochodowego, jednak różnica w ich traktowaniu nie stanowi 
dyskryminacji sprzecznej z prawem UE. 


