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Brev till nordiska skatte- och finansministrarna Nordiska skatteavtalet ofrivilligt hemarbete

26 maj 2020

Bästa skatte- och finansministrar,

Den rådande kris har medfört att olika nationella beslut och restriktioner har tagits i 

syfte att begränsa smittspridningen vilket fått negativa konsekvenser för de personer 

och verksamheter som verkar över de nordiska gränserna.

En angelägen fråga att få avklarat är skatterättsliga konsekvenser i förhållande till ar

bete i bosättningslandet för de personer som normalt gräns- eller veckopendlar över 

de nordiska gränserna.

I normala fall beskattas gränspendlare i Norden i det land de utför sitt arbete. En ma

joritet av gränspendlarna som nu arbetar hemifrån gör det ofrivilligt som en konse

kvens av nationella beslut i arbetslandet.

Praktiskt innebär det att en gränspendlare blir beskattad i två länder, vilket kan se 

olika ut utifrån vilka länder man pendlar mellan, men det är först vid nästa års dekla

ration som gränspendlarna måste deklarera i två länder och kanske är det först då 

som gränspendlare faktiskt blir varse om eventuella konsekvenserna.

Detta skapar en stor osäkerhet och oro för både gränspendlare och företag i Norden.

För företag i förhållande till en ökad administrativ börda och en stor oro för möjlig

heten att kunna behålla och locka till sig nyckelkompetens. Detta då de i nuläget inte 

kan meddela hur beskattningen faktiskt kommer att ske och hur den enskilde kan 

komma att påverkas.

Vilken administrativ börda som myndigheterna kommer att få på grund av rådande 

situation är svår att förutse men potentiellt sett kan minst 70 000 personer i Norden 

komma att hanteras av skattemyndigheterna på grund av rådande situation.

Det är önskvärt att de nordiska skatte- och finansministrarna har en dialog om de 

skattemässiga konsekvenserna för gränspendlare och företag och finner en gemen

sam syn och lösning på bestämmelser om hemarbete och villkor i denna tid av kris.

http://www.norden.org


2 / 2

-

-

Lösningen är att ni, de nordiska skatte- och finansministrarna, tillsammans beslutar 

om ett tillfälligt undantag för de medarbetare som är hemsända för att arbeta på di

stans i bosättningslandet att de fortsatt kvarstår i arbetslandet och beskattas där.

Det vill säga att man gör ett liknande undantag som gjorts mellan de nordiska län

derna i frågan gällande socialförsäkringstillhörighet vid hemarbete.

Med vänlig hälsning,

Bertel Haarder

Gränshinderådets ordförande och Danmarks 

medlem i Gränshinderrådet

På vägnar av Gränshinderrådets nationella medlemmar;
Sven-Erik Bucht, Sverige,
Vibeke Hammer Madsen, Norge,
Kimmo Sasi, Finland,
Siv Friðleifsdóttir, Island,
Gunnar Westerholm, Åland,
Lisbeth Møller Jensen, Grönland,
John Johannessen, Färöarna


	Brev till nordiska skatte- och finansministrarna Nordiska skatteavtalet ofrivilligt hemarbete



