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Kære Bertel 

Tak for din henvendelse på vegne af Grænsehindringsrådet, hvor det foreslås, at der ind

gås en aftale om, at nordiske grænsependlere, der arbejder hjemme under situationen med 

COVID-19, fortsat beskattes i arbejdslandet. Jeg kan forstå, at du også har skrevet til fi

nansministeren. Jeg har aftalt med ham, at jeg svarer på vegne af os begge.  

Situationen med COVID-19 har medført, at flere grænsependlere har været nødt til at ar

bejde hjemmefra. Jeg har stor forståelse for, at de gældende regler kan medføre øget usik

kerhed og administrative byrder for de nordiske grænsependlere, der ikke normalt arbej-

der hjemmefra. 

Efter den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst beskattes privatansatte grænsepend

leres lønindkomst som hovedregel i arbejdslandet. Arbejder grænsependleren hjemmefra, 

beskattes de enkelte hjemmearbejdsdage i bopælslandet i stedet for i arbejdslandet. For 

Øresundspendlere gælder dette dog kun, hvis arbejdet i arbejdslandet udgør under halv

delen af arbejdstiden i hver 3-måneders periode som følge af Øresundsaftalen. Det be

mærkes, at den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst sikrer, at lønindkomsten ikke 

dobbeltbeskattes.  

Det nordiske samarbejde på skatteområdet er tæt, og på baggrund af den dialog, der har 

været mellem Danmark, Sverige, Norge og Finland om den skattemæssige behandling af 

de nordiske grænsependlere, er det vurderingen, at der ikke skal ændres i den nordiske 

dobbeltbeskatningsaftale eller i Øresundsaftalen. Det bemærkes i den forbindelse, at en 

ændring af Øresundsaftalen forudsætter, at der indgås en aftale herom, der vil skulle til

trædes af Folketinget og Riksdagen. 

Udfordringerne ved det øgede antal hjemmearbejdsdage vil i stedet blive håndteret ved, at 

Skattestyrelsen kan vejlede de berørte pendlere, når årsopgørelsen for 2020 skal udarbej

des. Herudover har både Skattestyrelsen og Skatteverket udarbejdet vejledninger til Øre

sundspendlerne om anvendelsen af reglerne under situationen med COVID-19. 

Med venlig hilsen 

Morten Bødskov 
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