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Ref.: Petiția nr. 0361/2010, adresată de Kjell Håkansson, de cetățenie suedeză, privind 
convenția fiscală dintre Suedia și Danemarca

1. Rezumatul petiției

Petiționara subliniază faptul că atât în Suedia, cât și în Danemarca se plătesc impozite la 
autoritățile municipale din localitatea de reședință și, prin urmare, contribuabilii pot beneficia 
de serviciile oferite de autoritățile municipale. Pentru lucrătorii care fac naveta între Suedia și 
Danemarca, se aplică totuși alte norme, întrucât aceștia plătesc impozite la autoritățile 
municipale din localitatea unde lucrează. Petiționara atrage atenția că un număr mare de 
lucrători locuiesc în Malmö, unde costul vieții este mai ieftin, însă lucrează în Copenhaga. 
Aceste persoane plătesc astfel impozite în Copenhaga și, prin urmare, autoritățile din 
localitatea de reședință pierd o mare parte din venituri, ceea ce influențează, de asemenea, 
calitatea serviciilor oferite de autoritățile municipale. Petiționara subliniază faptul că această 
situație nu se aplică în cazul lucrătorilor care fac naveta între Suedia și Norvegia, respectiv, 
Finlanda. De asemenea, ea subliniază că un număr de lucrători sunt obligați să locuiască în 
Suedia, în timp ce partenerii lor, din cauza unei politici restrictive impuse de autoritățile 
daneze de imigrație, nu primesc permise de ședere în Danemarca. Întrucât petiționara se 
îndoiește de faptul că această situație respectă dispozițiile Uniunii Europene privind 
interzicerea discriminării și a denaturării concurenței, ea solicită Parlamentului European să 
intervină. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 iulie 2010.  Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 202, alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010
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Petiționarul este cetățean suedez care trăiește în Suedia și muncește în Danemarca. Acesta 
explică faptul că, atât în Suedia, cât și în Danemarca, impozitul municipal se plătește 
municipalității de reședință. Acesta este de asemenea criteriul aplicat frontalierilor de la 
granițele suedezo-norvegiană și suedezo-finlandeză. Spre deosebire de aceștia, lucrătorii care 
fac naveta între Suedia și Danemarca trebuie să plătească impozite municipalității unde 
lucrează, cu excepția cazului în care au început să facă naveta între Suedia și Danemarca 
înainte de 1997. Petiționarul consideră că (i) acest tratament diferit este discriminatoriu și că 
(ii) duce la pierderea unor venituri considerabile de către municipalitățile suedeze, fapt care, 
la rândul său, afectează calitatea serviciilor pe care le oferă.

Regimul fiscal descris de petiționar derivă din aplicarea normelor privind alocarea drepturilor 
de impozitare convenite de statele membre în cauză (Danemarca și Suedia), în conformitate 
cu Convenția Nordică1 și nu contravine legislației UE.

În conformitate cu jurisprudența sistematică a Curții de Justiție (CJ), statele membre rețin 
dreptul de a defini, prin tratat sau unilateral, criteriile de alocare a competențelor de 
impozitare, în măsura în care nu introduc legi care îi discriminează, direct sau indirect, pe 
neresortisanți. Țările nordice au convenit, drept regulă generală, că venitul provenit din muncă 
obținut de un lucrător al unui stat care lucrează în alt stat poate fi impozitat în statul membru 
unde acesta își exercită activitatea. Cu toate acestea, au fost convenite anumite excepții pentru 
lucrătorii frontalieri care fac naveta între Finlanda, Norvegia și Suedia. Nicio excepție nu a 
fost însă acordată pentru lucrătorii care fac naveta în Danemarca. Aceasta înseamnă că se 
aplică regula generală și, prin urmare, Danemarca, în cazul de față municipalitățile daneze, 
beneficiază de dreptul de a percepe un impozit pe venitul provenit din muncă al rezidenților 
suedezi care lucrează în Danemarca. Petiționarul subliniază în mod corect că frontalierii care 
au început să facă naveta între Suedia și Danemarca înainte de 1997 plătesc impozite 
municipale în municipalitățile unde locuiesc. Acest fapt se datorează altei excepții de la regula 
generală menționată mai sus, care a fost acordată acelor lucrători frontalieri care, înainte de 
intrarea în vigoare a Convenției Nordice din 1996 (la 1 ianuarie 1997), erau impozitați 
exclusiv în Suedia.

Ansamblul de reguli de mai sus conține criterii privind alocarea drepturilor de impozitare pe 
care Danemarca și Suedia le-au adoptat pe bază bilaterală pentru impozitarea veniturilor 
provenite din muncă. Ca o consecință a acestor norme, unii frontalieri care fac naveta între 
Danemarca și Suedia ar putea fi tratați, în scopuri privind impozitele municipale, în mod 
diferit față de alți contribuabili suedezi. Cu toate acestea, diferența de regim fiscal nu se 
consideră a fi discriminare contrară legislației UE, deoarece normele nu au drept rezultat o 
discriminare pe criterii de naționalitate și nu restricționează exercitarea libertăților prevăzute 
de tratatul CE. Dimpotrivă, impozitul mediu municipal danez pare a fi mai scăzut decât 
impozitul mediu municipal suedez, ceea ce înseamnă că acei contribuabili care fac naveta 
între Danemarca și Suedia ar putea plăti impozite mai scăzute decât majoritatea 
contribuabililor suedezi. Faptul că municipalitățile suedeze în care locuiesc frontalierii ar 
putea pierde venituri ca o consecință a acestor norme este o chestiune care nu este de 
competența legislației UE.
                                               
1 Convenția dintre statele scandinave privind evitarea taxării duble în materie de taxe pe venit 

și pe capital, semnată de Danemarca, Insulele Faroe, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia 
la 23 septembrie 1996.
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Regimul fiscal acordat frontalierilor între Suedia și Danemarca în ceea ce privește impozitele 
municipale, pe care petiționarul le contestă, decurge din normele privind alocarea drepturilor 
de impozitare pe care statele membre au dreptul de a le negocia. Frontalierii care fac naveta 
între Danemarca și Suedia pot fi tratați în mod diferit decât alți navetiști suedezi în scopul 
perceperii impozitelor municipale, dar această diferență de regim fiscal nu implică o 
discriminare contrară legislației UE. 


