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Angående: Framställning 0361/2010 av Kjell Håkansson (svensk medborgare) om 
skatteavtalet mellan Sverige och Danmark

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren påpekar att man i både Sverige och Danmark betalar skatt i den kommun där 
man är bosatt och där skattebetalaren kan använda sig av de tjänster som kommunen 
tillhandahåller. För arbetstagare som pendlar mellan Sverige och Danmark gäller dock andra 
regler, eftersom dessa betalar skatt i den kommun där de arbetar. Framställaren påpekar att ett 
stort antal arbetstagare bor i Malmö, där levnadskostnaderna är lägre, och arbetar i 
Köpenhamn. Dessa personer betalar således skatt i Köpenhamn, och den kommun där de är 
bosatta går därför miste om avsevärda intäkter, vilket i sin tur påverkar kvaliteten hos de 
tjänster som kommunen tillhandahåller. Framställaren framhåller att denna situation inte 
gäller för dem som pendlar mellan Sverige och Norge eller mellan Sverige och Finland. Han 
betonar också att många arbetstagare är tvungna att bosätta sig i Sverige, mot bakgrund av att 
deras partner inte kan få uppehållstillstånd i Danmark på grund av landets restriktiva 
invandringspolitik. Eftersom framställaren ifrågasätter om denna situation är förenlig med 
EU:s bestämmelser om förbud mot diskriminering och snedvridning av konkurrensen ber han 
Europaparlamentet att ta upp frågan. 

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 2 juli 2010.  Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 2 september 2010

Framställaren är en svensk medborgare som bor i Sverige och arbetar i Danmark. Han 
förklarar att man i både Sverige och Danmark betalar kommunalskatt i den kommun där man 
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är bosatt. Detta är också det kriterium som tillämpas på dem som pendlar över den svensk-
norska och den svensk-finska gränsen. I motsats till detta måste arbetstagare som pendlar 
mellan Sverige och Danmark betala denna skatt till den kommun där de arbetar, om de inte 
påbörjade sin pendling mellan Sverige och Danmark före 1997. Framställaren hävdar för det 
första att denna annorlunda behandling är diskriminerande och för det andra att den leder till 
att de svenska kommuner där pendlarna bor går miste om avsevärda intäkter, vilket i sin tur 
påverkar kvaliteten hos de tjänster som de tillhandahåller.

Den skattemässiga behandling som framställaren beskriver har sitt ursprung i tillämpningen 
av bestämmelserna om fördelning av beskattningsrättigheter som överenskommits av de 
berörda medlemsstaterna (dvs. Danmark och Sverige) i 1996 års nordiska avtal1 och strider 
inte mot EU-lagstiftningen.

Enligt EU-domstolens fasta rättspraxis behåller medlemsstaterna befogenheten att, genom 
fördrag eller ensidigt, definiera kriterierna för fördelning av sin respektive beskattningsrätt, 
såvida de inte inför lagstiftning som direkt eller indirekt diskriminerar icke-medborgare. De 
nordiska länderna har som en allmän regel kommit överens om att inkomst från anställning 
som en arbetstagare från en stat får för arbete i en annan stat kan beskattas i den medlemsstat 
där arbetet utförs. Vissa undantag från denna regel överenskoms dock för arbetstagare som 
pendlar mellan Finland, Norge och Sverige. I motsats till detta beviljades inget undantag för 
arbetstagare som pendlar till Danmark. Detta innebär att den allmänna regeln gäller, och 
därför har Danmark, eller i det aktuella fallet danska kommuner, rätt att ta ut skatt på inkomst 
från anställning för personer som bor i Sverige och arbetar i Danmark. Framställaren påpekar 
med rätta att pendlare som började pendla mellan Sverige och Danmark före 1997 betalar 
kommunalskatt i den kommun där de bor. Detta beror på ett annat undantag till den nämnda 
allmänna bestämmelsen, vilket beviljades de gränspendlare som beskattades uteslutande i 
Sverige innan 1996 års nordiska avtal trädde i kraft (den 1 januari 1997).

De samlade bestämmelserna ovan innehåller de kriterier för fördelning av 
beskattningsrättigheter som Danmark och Sverige bilateralt antagit för beskattning av inkomst 
från anställning. Som en följd av dessa bestämmelser får vissa personer som pendlar mellan 
Danmark och Sverige behandlas annorlunda än andra svenska skattebetalare när det gäller 
kommunalskatt. Denna skillnad i skattemässig behandling utgör emellertid inte någon 
diskriminering som strider mot EU:s lagstiftning, eftersom bestämmelserna inte medför någon 
diskriminering på grundval av medborgarskap och inte begränsar utövandet av friheterna 
enligt EG-fördraget. Tvärtom verkar den genomsnittliga kommunalskatten i Danmark vara 
lägre än den i Sverige, vilket innebär att skattebetalare som pendlar mellan Danmark och 
Sverige kan få lägre beskattning än de flesta svenska skattebetalarna. Att svenska kommuner 
där det bor pendlare kan gå miste om vissa intäkter till följd av dessa bestämmelser är en sak 
som inte omfattas av EU-lagstiftningens tillämpningsområde.

Framställaren motsätter sig behandlingen av personer som pendlar mellan Sverige och 
Danmark när det gäller kommunalskatt, men denna behandling är en följd av de bestämmelser 
om fördelning av beskattningsrättigheter som medlemsstaterna har kvar befogenheten att 
                                               
1 Avtal mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på 

inkomst och på förmögenhet. Undertecknat av Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge 
och Sverige den 23 september 1996.
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förhandla om. Personer som pendlar mellan Danmark och Sverige får behandlas annorlunda 
än andra svenska pendlare när det gäller kommunalskatt, men denna skillnad i skattemässig 
behandling medför inte någon diskriminering som strider mot EU:s lagstiftning. 


