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2 december 2020 

Basta skatte- och finansministrar, 

Tack for era svar på Granshinderrådets brev om behovet att se over det nordiska skat
teavtalet och bresundsavtalet under den rådande krisen. 

Krisen ar fortfarande ett faktum och det ar en lång vag kvar til Is livet kan bli som vanligt 
igen. lnvånare och foretag i våra nordiska gransregioner ar fortfarande sarskilt utsatta 
och drabbas hårt i vardagen. Aven om bresundsavtalet, till skillnad mat det nordiska 
skatteavtalet, ger visst utrymme for flexibilitet for granspendlare i bresundsregionen, 
kan vi så har nio månader in i krisen konstatera att det utrymmet minskat avsevart. Kri
sen ar inte over och hemarbete har blivit det nya normala. 

I vår dialog med de gransregionala informationstjansterna och Info Norden framgår det 
tyd ligt att beskattningsfrågan fortfarande skapar frustration och oro hos granspend
larna. Trots praktisk information på skattemyndigheternas hemsidor och trots det fak
tum att ingen dubbelbeskattning kommer att ske, ar det svårt for pendlare och foretag 
att genomskåda de ekonomiska konsekvenserna som ofrivilligt hemarbete i slutandan 
kommer att ha. Hur stor den admin istrativa bordan som kommer att laggas på våra an
svariga myndigheter ar svår att forutse, men vi kan konstatera att myndigheterna inte 
heller har varit i denna situation forut. 

Vi har aven i veckan nåtts av oroande nyhet er som beskriver att granspendlare åker til I 
sina arbeten i både Danmark och Sverige for att inte riskera att bli beskattade i bosatt
ningslandet. Helt i strid mat nationella rekommendationer men allt for att inte riskera 
sin privatekonomi i detta pressade lage. 

Blickar vi nedåt Europa kan vi se att andra lander har genomfort flexibla losningar på 
skatteområdet for att underlatta for foretag och invånare i gransregioner. Ett exempel 
ar Luxembourg som tidigt forutsåg utmaningen med okat hemarbete ur skattehanse
ende, vilket resulterade i att landet kom overens med sina grannlander att de dagar 
som arbetstagare utfor hemifrån under coronakrisen ska anses som arbetsdagar ut
forda i arbetslandet. 

De nordiska statsministrarna har tillsammans deklarerat att Norden ska bli varldens 
mest hållbara och integrerade reg ion år 2030. Om detta mål ska nås måste vi visa 
handlingskraft, vara flexibla och gora tillfall iga undantag for att lindra negativa effekter 
for våra invånare och foretag i gransregionerna. 
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Bästa skatte- och finansministrar, 

Tack för era svar på Gränshinderrådets brev om behovet att se över det nordiska skat-
teavtalet och Öresundsavtalet under den rådande krisen. 

Krisen är fortfarande ett faktum och det är en lång väg kvar tills livet kan bli som vanligt 
igen. Invånare och företag i våra nordiska gränsregioner är fortfarande särskilt utsatta 
och drabbas hårt i vardagen. Även om Öresundsavtalet, till skillnad mot det nordiska 
skatteavtalet, ger visst utrymme för flexibilitet för gränspendlare i Öresundsregionen, 
kan vi så här nio månader in i krisen konstatera att det utrymmet minskat avsevärt. Kri-
sen är inte över och hemarbete har blivit det nya normala. 

I vår dialog med de gränsregionala informationstjänsterna och Info Norden framgår det 
tydligt att beskattningsfrågan fortfarande skapar frustration och oro hos gränspend-
larna. Trots praktisk information på skattemyndigheternas hemsidor och trots det fak-
tum att ingen dubbelbeskattning kommer att ske, är det svårt för pendlare och företag 
att genomskåda de ekonomiska konsekvenserna som ofrivilligt hemarbete i slutändan 
kommer att ha. Hur stor den administrativa bördan som kommer att läggas på våra an-
svariga myndigheter är svår att förutse, men vi kan konstatera att myndigheterna inte 
heller har varit i denna situation förut. 

Vi har även i veckan nåtts av oroande nyheter som beskriver att gränspendlare åker till 
sina arbeten i både Danmark och Sverige för att inte riskera att bli beskattade i bosätt-
ningslandet. Helt i strid mot nationella rekommendationer men allt för att inte riskera 
sin privatekonomi i detta pressade läge. 

Blickar vi nedåt Europa kan vi se att andra länder har genomfört flexibla lösningar på 
skatteområdet för att underlätta för företag och invånare i gränsregioner. Ett exempel 
är Luxembourg som tidigt förutsåg utmaningen med ökat hemarbete ur skattehänse-
ende, vilket resulterade i att landet kom överens med sina grannländer att de dagar 
som arbetstagare utför hemifrån under coronakrisen ska anses som arbetsdagar ut-
förda i arbetslandet. 

De nordiska statsministrarna har tillsammans deklarerat att Norden ska bli världens 
mest hållbara och integrerade region år 2030. Om detta mål ska nås måste vi visa 
handlingskraft, vara flexibla och göra tillfälliga undantag för att lindra negativa effekter 
för våra invånare och företag i gränsregionerna. 
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Vi bnskar darfor att ni an nu en gång har en dialog om denna problematik och tillsam
mans tolkar beskattningssituationen såsom man gjort i Luxembourg att distansarbete 
som ar påtvunget av Covid-19 tolkas som arbete på den sedvanliga arbetsplatsen. 

Med vanlig halsning1 

Bertel Haarder 
Granshinderrådets ordforande och Danmarks medlem av Granshinderrådet 

På vagnar av Granshinderrådets medlemmar: 
Sven-Erik Bucht, Sverige 
Vibeke Madsen, Norge 
John Johannessen, Farbarna 
Kimmo Sasi Finland 
Gunnar Westerholm, Åland 
Lisbeth Møller Jensen, Granland 
Siv Frialeifsd6ttir, Island 
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Vi önskar därför att ni ännu en gång har en dialog om denna problematik och tillsam-
mans tolkar beskattningssituationen såsom man gjort i Luxembourg att distansarbete 
som är påtvunget av Covid-19 tolkas som arbete på den sedvanliga arbetsplatsen. 

Med vänlig hälsning, 

Bertel Haarder 
Gränshinderrådets ordförande och Danmarks medlem av Gränshinderrådet 

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

Taclc for Ditt uppfOljningsbrev av den 2 december. 

Det nordiska skatteavtalet innehåller grånsgångarregler som omfattar många 

grånspendlare i Sverige, Finland och Norge. Dessa personer beskattas i sin 

hemviststat, vi&et inte andras vid arbete i hemmet. Det så kallade 

Oresundsavtalet, det vill saga 2003 års avtal mellan Sverige och Danmark om 

vissa skattefrågor, har innebw:it att grånspendlare i Oresundsregionen oclcså 

har mojlighet att arbeta i hemmet i relativt stor utstrackning, utan att 

beskattningsråtten for inkomstema byter land. Inom Norden har vi således 

avtalslosningar for grånspendlare som till stora delar år anpassade for arbete i 
hemmet, vilket har varit viktigt under pandemin och inneburit att eventuella 

problem for grånspendlare kunnat undvikas i stor utstrackning. 

I fråga om Oresundsavtalet tog jag kort innan pandemin br6t ut i våra lander 

kontakt med skatteminister Morten Bødskov for att diskutera en 6versyn av 

det avtalet. Mitt initiativ var fråmst foranlett av behovet att se over den 

utjamningsordning som oclcså finns i Oresundsavtalet. Men jag påpekade 

aven att hela avtalet kan vara i behov av en 6versyn, vilket aven skulle 

inkludera frågan om arbete i hemmet på lång sikt. Det finns anledning att 

anta att pandemin kommer att medf6ra mer permanenta f6råndringar av bur 

vi arbetar, dår distansarbete kan komma att bli mer vanligt. I det 

sammanhanget kan det finnas behov att se over om ytterligare anpassningar 

av regelverket år n6dvåndiga. 

Morten Bødskov har indikerat att han år positiv till att diskutera en oversyn 

av hela Oresundsavtalet. Det år doclc en omfattande process och pandemin 

har som jag nåmnde inneburit att vi fått skifta prioriteringar. Men jag hoppas 

att vi snart får mojlighet att återkomma till denna fråga. 

Te!efonvaxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm 
Bes6ksadress: Jakobsgatan 24 

Webb: www.regeringen.se E-post: fi.reglstrator@regeringskansllet.se

http://www.regeringen.se
mailto:fi.reglstrator@regeringskansllet.se
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Vanliga hfilsningar 

Magdalena Andersson
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Skattlegging av nordiske grensependlere - Covid-19 

Jeg viser til brev av 2. desember 2020 om den skatternessige situasjonen for 
grensependlere innen Norden. Jeg viser også til tidligere henvendelse fra 26. mai og 
mitt svarbrev av 2. juli 2020. 

Grensehinderrådet foreslår at reglene endres slik at grensependlere blir skattlagt i den 
ordinære arbeidsstaten, også for inntekt knyttet til arbeid som utføres i bostedsstaten 
som følge av covid-19-utbruddet. Etter hovedregelen i den nordiske skatteavtalen skal 
slik inntekt bare skattlegges i bostedsstaten. 

Ut fra den dialog vi har hatt med finansdepartementene i Danmark, Finland og Sverige, 
finner vi fortsatt at det ikke er behov for å innføre særregler for grensependlere som 
følge av covid-19. Det er heller ikke gitt særregler for utstasjonerte arbeidstakere som 
midlertidig arbeider fra hjemmekontor i Norge. 

Jeg har stor forståelse for at reglene kan oppleves byrdefulle for grensependlere som 
har måttet arbeide hjemmefra. Disse ulempene vil vi imidlertid kunne redusere 
gjennom god veiledning fra skattemyndighetene. Viktigheten av å redusere 
administrative byrder som følge av endringer i hvor arbeidsinntekten skal skattlegges, 
er også fremhevet i OECDs "Updated guidance on tax treaties and the impact of the 
COVID-19 pandemic", som ble publisert 21. januar 2021. 

Jeg nevner også at Norge har gitt unntak fra begrenset skatteplikt og administrative 
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plikter for utenlandske arbeidsgivere som har ansatte som arbeider fra hjemmekontor i 
Norge som følge av covid-19-utbruddet. 

Med hilsen 

Jan Tore Sanner
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