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Summary 

The commuting and the integration in the Öresund region have progressed 

ever since the bridge between Denmark and Sweden opened up for traffic in 

the year of 2000. Every day commuting across the border from the residence 

in one country to the place of work in the other country is taking place. The 

commuting between the residence in Sweden to the place of work in 

Denmark is the far most frequent. 

 

There is always a risk of double taxation when two countries claim taxes for 

the same income. The tax liable person is liable to pay taxes in the country 

of residence for all her income and at the same time liable to pay taxes in the 

country of employment for the income originating there. The distribution of 

fiscal power is regulated in the Nordic Tax Treaty, in that way the risk of 

double taxation is minimized. Even though the risk of double taxation is 

eliminated there are still differences in the fiscal systems of Denmark and 

Sweden that will have impact on the tax liable person. 

 

Denmark and Sweden have not chosen the same method to avoid double 

taxation of the income.  In Denmark the credit method is used and in 

Sweden the exempt method is used. Both Denmark and Sweden has a 

progressive tax system which leads to differences in the impact of the 

taxation in the two countries depending on which method that is used.  

 

A tax liable person living in Sweden and working in Denmark is also 

affected by the possibilities for tax deduction in Denmark. In order to get 

equal tax treatment as a Danish citizen working in Denmark the tax liable 

person commuting across the border must have at least 75 % of her income 

originating in Denmark.  

 

Usually a Swedish resident with a Danish income is tax liable for that 

income in Sweden. However there are exceptions from this. For example 

some people in the shipping and aviation industry are liable of taxes of their 

income in the country of residence. Also when it comes to taxation of 

income performed for the employer, but performed outside the country of 

the employer there are differences in the taxation depending on if the 

employer is a public or private employer.  
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Sammanfattning 

Allt sedan Öresundsbron öppnades år 2000 har både pendlingen över 

landsgränserna och integrationen i Öresundsregionen gått stadigt framåt.  

Det pendlas dagligen fram och tillbaka från bostaden i det ena landet till 

arbetet i det andra, framför allt är pendling över landsgränsen från bostaden 

i Sverige till arbetet i Danmark omfattande.  

 

Det finns alltid en risk för att en inkomsttagare blir dubbelbeskattad för sina 

inkomster när två länder gör anspråk på att beskatta inkomsterna. Den 

skattskyldige anses som obegränsat skattskyldig för alla sina inkomster i 

hemviststaten och dessutom är den skattskyldige begränsat skattskyldig för 

sina inkomster i källstaten. Mellan Sverige och Danmark finns det, för att 

undvika dubbelbeskattning, ett dubbelbeskattningsavtal som reglerar 

beskattningen av inkomsterna. Risken för dubbelbeskattning av samma 

inkomst är på så vis undanröjd, men det finns skillnader i skattessystemen 

och i införlivandet av dubbelbeskattningsavtalet som kan ha påverkan för 

individen.  

 

Sverige och Danmark har valt olika metoder för att undvika, eller lindra 

dubbelbeskattning av den skattskyldige. Danmark har valt att avräkna 

skatten enligt creditmetoden och Sverige har valt att tillämpa 

exemptmetoden. Skillnaden i dessa två metoder blir extra tydlig då både 

Sverige och Danmark beskattar inkomster progressivt.  

 

Vidare påverkas den skattskyldige med boende i Sverige och inkomst från 

Danmark av avdragsmöjligheterna i Danmark. För att komma in under de så 

kallade gränsgångarreglerna och därmed mer eller mindre likställas med en 

till Danmark obegränsat skattskyldigperson vid beskattningen, så måste den 

begränsat skattskyldige ha minst 75 % av sin inkomst från Danmark.   

 

Det normala är att en individ med hemvist i Sverige och inkomst som 

stammar från Danmark blir skattskyldig för sina inkomster i Danmark. Det 

finns dock undantag från denna ”huvudregel”. Exempelvis är vissa anställda 

inom sjö- och luftfart skattskyldiga för inkomster i källstaten Danmark till 

hemviststaten Sverige. Även vad det gäller beskattning av arbete för den 

danske arbetsgivaren som har utförts i hemlandet, eller tredje land finns det 

skillnader i beskattningen beroende på om personen är offentligt- och 

privatanställd.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Öresundsregionen har allt sedan Öresundsbron invigdes den 1 juli 2000 

blivit en central del av många arbetstagares vardag. Pendling över sundet 

med bostad i det ena landet och arbetsplats i det andra är numera relativt 

vanligt förekommande. Samtidigt som pendlingen mellan två länder kan 

uppfattas som en stor möjlighet med allt vad det innebär som till exempel 

med större arbetsmarknad, så kan de skilda regelverken i de olika länderna 

upplevas som ett hinder. Skatterätten är ett tydligt exempel på regelverk där 

olika länder har olika lagstiftning, men samtidigt är det ett område där man 

mellan Sverige och Danmark har kommit ganska långt i integrationen tack 

vare att det i bakgrunden ligger ett dubbelbeskattningsavtal för att undvika 

dubbelbeskattning.  

 

Det är framförallt pendlingen från Sverige till Danmark som är den mest 

omfattande och det är även därför jag valt att i denna uppsats fokusera på de 

regler som berör den situationen. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att på ett deskriptivt sätt gå igenom de danska 

skattereglerna och de internationella avtal som ligger till grund för 

beskattningen av fysiska personer som bor i Sverige och uppbär inkomst i 

Danmark. Dels kommer jag gå igenom den interna danska lagstiftning som 

ligger till grund för rätten att beskatta inkomsterna i Danmark, dels kommer 

jag gå igenom de avtal som ligger till grund för att undvika 

dubbelbeskattning av dessa personer. Jag kommer även kort gå igenom med 

stöd av vilken metod dessa personer får avräkna sin i utlandet betalda skatt 

vid skatteberäkningen i Sverige.  

 

1.3 Metod 

För att nå fram till syftet med denna uppsats har jag arbetat efter traditionell 

juridisk metod, där jag bland annat studerat lagstiftning och doktrin på 

området. 

 

Då uppsatsen har fokus på gällande dansk rätt har jag i första hand använt 

mig av danska källor i arbetet, men även för arbetet relevanta svenska 

källor. Främst har jag studerat gällande lagstiftning på området, men jag har 

också använt mig av juridiska handböcker och annan litteratur för att 

analysera gällande rättsläge. Då grunden för lagstiftningen kring frågor 

rörande dubbelbeskattning ligger internationella avtal har dessa avtal gåtts 
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igenom. Vidare har jag studerat att de internationella överenskommelserna 

har uppnått legal status i respektive land genom att införlivas i den interna 

lagstiftningen på ett korrekt vis. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är i huvudsak uppdelad i tre delar, vilka enklast kan beskrivas 

enligt: 

 

 Övergripande regler till grund för beskattning  

 Specifika bestämmelser vid beskattning 

 Avdragsmöjligheter vid givna beskattningstillfälle  

 

I den första delen beskriver jag vilka bestämmelser, såväl internationella 

som nationella, som ligger till grund för beskattningen av arbetstagarens 

inkomster i Danmark. Vidare följer del två där jag mer ingående går på 

djupet för vilka inkomster och på vilket sätt dessa inkomster ska beskattas. 

Den tredje delen beskriver vilka olika avdragsmöjligheter som finns 

beroende på hur beskattningen ser ut för individen. 

 

1.5 Avgränsning 

I uppsatsen behandlar jag främst fysiska personer som uppbär sin inkomst i 

Danmark, men som anses ha sin hemvist i  Sverige. Uppsatsen avhandlar 

personer som har sin huvudsakliga inkomst i Danmark och som i huvudsak 

pendlar från hemmet i Sverige till och från arbetet i Danmark. Jag utgår från 

ett danskt perspektiv när det  kommer till skattefrågorna, således berör jag 

inte eventuell skattskyldighet till Sverige och vad denna i förekommande 

fall betyder för individen.  

 

Jag har valt att inte analyser frågan om i vilken stat den skattskyldige anses 

vara socialförsäkrad, däremot berör jag frågan om socialförsäkring och dess 

betydelse för val av avräkningsmetod i Danmark. Uppsatsen har ett strikt 

skattemässigt perspektiv och arbetsgivaravgifter med mera behandlas 

således inte. 
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2 Internationella 
överenskommelser 

När en person bor i ett land och uppbär inkomst i ett annat land, så uppstår 

det risk för dubbelbeskattning av inkomsterna. Denna situation uppstår 

eftersom landet där personen har sin hemvist anser att personerna är 

obegränsat skattskyldig till detta land. För en inkomsttagare som bor i 

Sverige och uppbär inkomst i Danmark, innebär det i praktiken att Sverige 

anser att personen ska betala skatt för inkomsten i Sverige. Danmark anser i 

sin tur att inkomsten ska beskattas i Danmark, där personen enligt Danmark 

är begränsat skattskyldig för sina danska inkomster. Således uppstår en 

dubbelbeskattningssituation. För att den enskilde personen inte ska drabbas 

av dubbelbeskattning för samma inkomst, så finns det  ett antal 

internationella överenskommelser som reglerar denna typ av situationer.  

Sverige och Danmark har ingått ett antal inom skatteområdet för att hantera 

de skattefrågor som kan uppstå mellan länderna.  

 

För att komma tillrätta med dubbelbeskattningsproblematiken mellan 

länderna, så finns först och främst det nordiska dubbelbeskattningsavtalet, 

detta avtal har ingåtts mellan alla de nordiska länderna och syftar till att 

undvika just dubbelbeskattning.  

 

Utöver dubbelbeskattningsavtalet finns det så kallade Svensk-danska 

skatteavtalet som ytterligare reglerar de skattefrågor som kan uppkomma 

vid situationer där en person uppbär inkomst i det ena landet och bor i det 

andra. 

 

2.1 Nordiska dubbelbeskattningsavtalet 

Både Sverige och Danmark har ingått dubbelbeskattningsavtal med flera 

olika länder med syfte att företag och fysiska personer som kan anses vara 

skattepliktiga till mer än ett land undgår att bli dubbelbeskattade. Utan 

dubbelbeskattningsavtal är risken stor att personer dubbelbeskattas, 

exempelvis genom att den interna lagstiftningen i de olika länderna anser att 

personen anses vara obegränsat skattskyldig till bägge länderna, vilket i 

Danmark kan uppstå om personen har bostad eller arbete i två olika länder.
1
 

Ett annat tänkbart scenario är att personen exempelvis är begränsat 

skattskyldig till det ena landet och obegränsat till det andra, anses vara  

skattskyldig till vart och ett av länderna för samma inkomster.  

 

Ett dubbelbeskattningsavtal är ett avtal som syftar till att avgöra vilket av 

två länder som har beskattningsrätten till vilka inkomster. I det givna fallet 

                                                 
1
 Winther-Sørensen m. fl. Skatteretten 3 
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Sverige-Danmark ligger det Nordiska Dubbelbeskattningsavtalet
2
 till grund. 

Detta avtal är ett gemensamt avtal som täcker in alla de nordiska länderna
3
.  

Dubbelbeskattningsavtalet följer OECDs
4
 modellavtal i sin uppbyggnad. 

Avtalet ger vid handen att den ena kontraherande parten helt eller delvis 

avger sin beskattningsrätt till den andra kontraherande parten.
5
 

 

Varken Sverige eller Danmark kan beskatta en inkomst enbart med ett 

dubbelbeskattningsavtal som grund, utan det krävs även intern lagstiftning 

för att beskatta inkomsterna.  

 

2.2 Svensk-Danska skatteavtalet 

Utöver det nordiska dubbelbeskattningsavtalet, så har Sverige och Danmark 

ingått ett avtal om vissa skattefrågor
6
 som gäller jämte 

dubbelbeskattningsavtalet. Avtalet implementerades i både svensk
7
 och 

dansk
8
 rätt 2003. 

 

Avtalet reglerar vissa specifika skatteförhållande som gäller för personer 

som arbetspendlar över Öresund. I avtalets 8 artiklar behandlas bland annat 

beskattning vid arbete i hemmet eller på tjänsteresa i annat land än det där 

arbetsgivaren har sin hemvist.  

 

                                                 
2
 Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna 

3
 Sverige, Danmark, Färöarna, Finland, Island och Norge 

4
 Organisation for Economic Co-operation and Development 

5
 Winther-Sørensen m. fl. Skatteretten 3 

6
 Avtal mellan konungariket Sverige och konungariket Danmark om vissa skattefrågor 

7
 Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna, Bilaga 4 

8
 Lov nr. 974 af 5. december 2003 
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3 Metoder för undvikande av 
dubbelbeskattning 

Då en person och dennes inkomster har anknytning till mer än ett land, så 

föreligger det en risk att denne dubbelbeskattas för sina inkomster. I den 

svenska internationella skatterätten finns det två huvudmetoder för att 

undanröja eller lindra eventuell dubbelbeskattning av till Sverige obegränsat 

skattskyldiga personer.
9
 Dessa två metoder är creditmetoden, även kallad 

avräkningsmetoden och exemptmetoden, även kallad avdragsmetoden.  

 

Sverige tillämpar exemptmetoden för danska inkomster som beskattas i 

Danmark av personer som bor i Sverige.
10

 Värt att notera är att Danmark 

tillämpar creditmetoden för personer som bor i Danmark och beskattas av 

inkomst i Sverige
11

, såvida dessa inte är socialförsäkrade i Sverige.  

 

I införandelagen till det nordiska dubbelbeskattningsavtalet har Danmark 

valt att använda creditmetoden för personer som uppbär inkomst i Sverige, 

men är socialförsäkrade i Danmark.
12

 Anledningen till detta val är 

kombinationen av den relativt låga svenska SINK-skatten
13

 och de i 

Danmark låga arbetsgivaravgifterna(AM-bidrag). För att undvika en stor 

skattemässig fördel medges i dessa  fall avräkning enligt creditmetoden. För 

personer med hemvist i Danmark och inkomst samt socialförsäkring i 

Sverige avräknas skatten dock med hjälp av exemptmetoden, vilket 

försvaras av de höga svenska arbetsgivaravgifterna.   

 

Då både Sverige och Danmark använder sig av en progressiv 

beskattningsmodell, påverkas individerna olika beroende på om de har 

hemvist i Danmark eller Sverige.  

 

3.1 Creditmetoden - avräkningsmetoden 

Det finns flera varianter av creditmetoden, dessa varianter kommer jag inte 

gå igenom i denna uppsats, då jag har begränsat mig till personer som faller 

in under exemptmetoden. Dock kan det konstateras att creditmetoden 

innebär att hemvist staten ska räkna med de inkomster som beskattats i 

källstaten, därefter görs avdrag för skatt betald till hemviststaten. 

Avräkningsmetoden medför att beskattningen av personen blir densamma 

som beskattningen blivit om alla personens inkomster hade härrört från 

hemviststaten.
14

 

                                                 
9
 Lodin m fl. s 627 

10
 Nordiska dubbelbeskattningsavtalet art 25 p. 6 

11
 Den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst art 25 p. 1 

12
 LOV nr 861 af 30/11/1999 § 1 

13
 Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta 

14
 Lodin m fl. s 628 
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Som ovan nämnt tillämpar Danmark creditmetoden vid skatteberäkning för 

personer med hemvist i Danmark och som är socialförsäkrade i Sverige och 

som uppbär inkomst i Sverige.
15

 Detta innebär att den Svenska inkomsten 

tas med i beräkningen av den danska skatten och att det efterföljande görs 

avdrag för i Sverige inbetald skatt. Då skatten är progressiv kan detta 

innebära att personen ska betala ytterligare skatt för inkomsten i Danmark.   

 

3.2 Exemptmetoden - avdragsmetoden 

Personer med hemvist i Sverige ges full exempt för inkomster som är 

beskattade Danmark.
16

 Det betyder att de danska inkomsterna inte tas med 

vid skatteberäkningen och således inte har någon effekt på beskattningen.  

 

Metoden betyder att Sverige inte beskattar de  danska inkomsterna i 

Sverige, vilket i praktiken innebär att de danska inkomsterna som är 

beskattade i Danmark inte påverkar den svenska skatteberäkningen. Således 

stiger inte skatten i Sverige på grund av de danska inkomsterna, trots att 

Sverige tillämpar progressiv beskattning. 

 

Danmark använder sig av exemptmetoden endast i fall när inkomsten av 

anställningen i Sverige också är föremål för svensk socialförsäkring.
17

 

                                                 
15

 Nordiska dubbelbeskattningsavtalet art 25 p. 1 
16

 Nordiska dubbelbeskattningsavtalet art 25 p. 6 
17

 Tjernberg Svensk Skattetidning 3.2009, s. 282 
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4 Dansk intern lagstiftning 

4.1 Inledning dansk rätt 

För att överhuvudtaget var skattskyldig till Danmark måste en person anses 

vara skattskyldig till landet i intern dansk lagstiftning.  

 

I den danska skatterätten skiljer man mellan begränsat
18

 och fullt ut 

skattepliktiga
19

 personer, vilket svarar väl till de svenska begreppen 

begränsat
20

 och obegränsat
21

 skattskyldiga fysiska personer.  

 

Fullt skattskyldiga fysiska personer är bland annat personer som är bosatta i 

Danmark. En obegränsat skattskyldig person är skattskyldig för alla sina 

inkomster oavsett om de stammar från Danmark eller annat land.
22

  

 

En begränsat skattskyldig fysisk person är i motsats till den obegränsat 

skattskyldige bosatt utanför Danmarks gränser. En begränsat skattskyldig 

person är endast skattskyldig till Danmark för inkomster som stammar från 

Danmark.  

 

4.2 Fuldt skattepligtig – obegränsat 
skattskyldig 

Den obegränsade skattskyldigheten regleras av Kildeskatteloven (KSL). I 

lagens första stycket framgår det att den fysiske personen ska vara bosatt i 

landet(Danmark) för att omfattas av den obegränsade skattskyldigheten.
23

 

Den obegränsade skattskyldigheten inträder när en person anses ha en 

kvalificerad anknytning till landet(Danmark).
24

 En person som är  

obegränsat skattskyldig till Danmark ska betala skatt för sina inkomster till 

Danmark.
25

  

 

Vidare följer av det andra stycket, samma paragraf, att även en fysisk person 

som stadigvarande uppehåller sig i landet(Danmark) omfattas av den fulla 

skattskyldigheten. Avgörande för om den obegränsade skatteplikten 

inträdser eller ej är  beroende på vilken anknytning en person anses ha till 

landet.  

 

                                                 
18

 Kildeskatteloven (KSL) § 2 
19

 KSL § 1  
20

 IL kap 3 § 17 
21

 IL kap 3 § 3 
22

 Statsskatteloven (SL) § 4 
23

 KSL 
24

 Winther-Sørensen m. fl. Skatteretten 3 
25

 SL § 4 st. 1  
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En fysisk person anses bli obegränsat skattskyldig till Danmark för sina 

inkomster om denne uppfyller minst ett av de fyra kriterierna som står 

listade i lagstiftningen
26

. De kriterier som listas är:  

 

 att personen är bosatt i Danmark  

 att personen uppehåller sig i Danmark i minst sex månader 

 att personen är anställd i eller uppehåller sig på fartyg som seglar 

under dansk flagg 

 att personen är utstationerad och utför arbete i tredje land för en 

dansk myndighet.   

 

En fysisk person som är fullt skattskyldig till Danmark beskattas enligt den 

så kallade globalinkomstprincipen
27

. Globalinkomstprincipen innebär att 

den obegränsat skattskyldige personen ska beskattas i hemlandet för alla 

sina inkomster oavsett var i världen inkomsten har sitt ursprung.  

 

4.2.1 Kriterier för obegränsad skattskyldighet 

Som tidigare nämnt är de kriterier som ska vara uppfyllda för att en fysisk 

person ska omfattas av den obegränsade skattskyldigheten, antingen att 

personen har sin hemvist
28

 eller har sitt uppehälle
29

 i Danmark.  

 

4.2.1.1 Hemvist 

Hemvist, eller bosättningsbegreppet är ett centralt begrepp i avgörandet om 

obegränsad skattskyldighet till Danmark ska uppstå. Det grundläggande 

kravet för obegränsad skattskyldighet till Danmark är att personen är bosatt i 

Danmark.  

 

Huruvida en person räknas som bosatt eller ej i Danmark görs upp efter en 

värdering om var personen anses ha en övervägande fast punkt i tillvaron.
30

 

Denna värdering sker inte efter enbart ett kriterium, utan det är en 

sammalagd avvägning av en persons vardagliga liv och de kopplingar denne 

har till de olika platserna som kan vara aktuella vid bedömning av var 

personens centrala liv anses vara. 

 

Vid bedömningen kan man använda sig av förhållande som tillexempel:
31

 

 

•personlig anknytning 

•social anknytning 

•familjemässig anknytning 

•bostadsanknytning 

                                                 
26

 KSL § 1, stk. 1, nr. 1 
27

 Den juridiske vejledning C.C.2.1.2.1 och SL § 4 
28

 KSL § 1, stk. 1 
29

 KSL § 1, stk. 2 
30

 ”Centrum for livsinteresser” 
31

 Den juridiske vejledning C.A.4.3.3.1.1 
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•uppehällets frekvens 

•folkbokföring osv. 

 

4.2.1.2 Uppehälle 

Begreppet uppehälle kan också vara avgörande för att avgöra om 

obegränsad skattskyldighet till Danmark ska inträda. En fysiskperson som är 

obegränsat skattskyldig på grund av hemvistbegreppet påverkas inte av 

uppehållsbegreppet, utan det är ett begrepp som påverkar fysiska personer 

som inte sedan tidigare anses ha sin hemvist i Danmark. Själva 

uppehållsbegreppet är vagt formulerat och avgörandet för om en fysisk 

person uppehåller sig tillräckligt i  Danmark för att den obegränsade 

skattskyldigheten ska inträda är svår preciserat. Däremot framgår det av 

lagstiftningen
32

 att ett kortvarigt uppehåll som tex semester inte kvalificerar 

den fysiske personen till reglerna om obegränsad skattskyldighet.  

 

För att avgöra om ett uppehåll är av kortvarig karaktär så finns den så 

kallade 180-dagars regeln, vilken har sin motsvarighet i sexmånadersregeln i 

Sverige.
33

 Bestämmelsen säger att ett kortvarigt uppehåll inte får överskrida 

3 månader i sträck och heller inte får utgöra mer än 180 dagar under en 12 

månaders period.
34

 

 

Obegränsad skattskyldighet inträder inte heller enkom för att en person har 

tillgång till en bostad i Danmark, utan personen ska även uppehålla sig i 

landet.
35

 Vid bedömning av personen ska anses bosatt och därmed bli 

obegränsat skattskyldig eller ej görs en bedömning av huruvida personen 

har för avsikt att etablera hemvist i Danmark.
36

 

 

4.3 Begrænset skattepligtig – Begränsat 
skattskyldig 

Fysiska personer som uppbär inkomst från Danmark, men som inte 

uppfyller kraven för att uppnå status som obegränsat skattskyldiga till 

Danmark kan istället bli begränsat skattskyldiga för sina inkomster till 

Danmark. En fysisk person som efter de danska reglerna  anses 

hemmahörande i Sverige, men som uppbär inkomster i Danmark blir 

begränsat skattskyldig för sina danska inkomster till Danmark
37

. Ett typiskt 

exempel är en i Sverige bosatt person som pendlar till sin arbetsplats i 

Danmark, denna person anses på grund av sin hemvist som obegränsat 

                                                 
32

 KSL § 7, stk. 1 
33

 Lodin m. fl. Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt s.615f  
34

 Dom Skd. 1972.21.139 
35

 KSL § 7 
36

 Den juridiske vejledning C.F.1.2.1 
37

 KSL § 2 



 14 

skattskyldig till Sverige
38

 och begränsat skattskyldig för sina danska 

inkomster till Danmark
39

.    

 

En person blir enbart begränsat skattskyldig för inkomster som härrör från 

Danmark, eventuella andra inkomster från antingen Sverige eller annat land 

omfattas inte av den begränsade skattskyldigheten i Danmark. 

 

Den begränsade skatteplikten inträder från och med det  att en person börjar 

uppbära inkomst från Danmark.
40

 Det är därför av vikt att fastställa vilket 

datum anställningen anses vara påbörjad.
41

 Det är inte datumet för själva 

utbetalningen av lönen som är avgörande, utan datumet då personen börjar 

utföra arbete för den danske arbetsgivarens räkning.  

 

4.3.1 Kriterier för begränsad skattskyldighet 

En fysisk person som inte är obegränsat skattskyldig till Danmark på grund 

av att denne varken är bosatt i eller uppehåller sig i landet, kan istället anses 

vara begränsat skattskyldig till Danmark.  

 

Den begränsade skattskyldigheten omfattar   ersättning för arbete i Danmark 

för en arbetsgivare med antingen hemvist eller fast driftställe i landet
42

. 

De inkomster som omfattas av den begränsade skattskyldigheten är listade i 

Kildeskatteloven,
43

 denna lista är uttömmande och det är enbart de 

uppradade inkomsterna som en begränsat skattskyldig person beskattas för i 

källstaten Danmark.  

 

Jag har i detta arbetet har jag valt att begränsa mig till reglerna kring fysiska 

personers löninkomst från Danmark och för att begränsad skattskyldighet 

för personer som uppbär sin inkomst i  Danmark ska inträffa är det tre 

kriterier som ska vara uppfyllda.
44

 Kriterierna är följande:  

 

 Inkomsten ska vara upptjänad som betalning för personligt arbete i 

form av anställning  

 Arbetet ska vara utfört i Danmark 

 Inkomsten ska stamma från en arbetsgivare med antingen hemvist, 

eller fast driftställe i Danmark   

   

Att arbetet ska utföras i en anställning innebär att arbetet ska utföras för 

arbetsgivarens efter dennes instruktion och att arbetsgivaren också har 

ansvar för arbetet.
45

 

                                                 
38

 Pelin, Internationell skatterätt ur ett svenskt perspektiv s 17 
39

 KSL § 2 
40

 KSL § 6 
41

 Den juridiske vejledning C.F.3.2.4 
42

 KSL § 2, stk. 1 
43

 KSL § 2, stk. 1, p. 1-29 
44

 KSL § 2, stk. 1, nr. 1 
45

 Den juridiske vejledning C.F.3.1.2 
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Huruvida arbetsgivaren har sin hemvist eller sitt fasta driftställe i Danmark 

bestäms efter OECDs modellavtal.
46

 

 

4.3.2 Vanligt begränsat skattskyldig 

Utgångsläget är att en person med hemvist i Sverige och inkomst från 

Danmark är att denne är vanligt begränsat skattskyldig.
47

 Detta innebär att 

man beskattas för sina inkomster som härrör från Danmark och att man har 

betydligt mer begränsad avdragsrätt än obegränsat skattskyldiga, eller för 

den delen också jämfört  med de begränsat skattskyldiga som kvalificerar 

sig till att komma in under den så kallade gränsgångarregeln.  

 

4.3.3 Gränsgångarregeln 

Om en person är begränsat skattskyldig till Danmark, kan denne eventuellt 

kvalificera sig till att bli beskattad enligt de så kallade 

gränsgångarreglerna
48

. För att kvalificera sig för beskattning enligt 

gränsagångarreglerna finns det ett antal kriterier som ska vara uppfyllda.  

 

Ett grundläggande krav för att en fysisk person ska kunna bli beskattad efter 

gränsgångarreglerna är att denne antingen är att anse som begränsat 

skattskyldig,
49

 alternativ att det rör sig om en obegränsat skattskyldig person 

som kvalificerar sig för  att beskattas under gränsgångarreglera. I alternativ 

två förutsätts det dock att den obegränsat skattskyldiga personen anses ha 

sin hemvist i annan stat än Danmark enligt ett av Danmark tecknat 

dubbelbeskattningsavtal.
50

  

 

Dessutom ska den skattskyldige uppfylla ytterligare två krav för att bli 

berättigad till beskattning enligt gränsgångarreglerna,
51

 dessa krav är 

följande:  

 

 Personen ska ha en inkomst som stammar från personligt arbete i 

Danmark, 

 Den del av inkomsten som beskattas i Danmark, den så kallade 

kvalificerade inkomsten motsvara minst 75 % av personens 

globalinkomst.  

 

Tillkomsten av gränsgångarreglerna har sitt ursprung i en dom  från EG-

domstolen(nuvarande EU-domstolen), den så kallade Schumacker-domen.
52

 

Domstolen fastslog i detta fall att en person med hemvist i en unionsstat 

                                                 
46

 Den juridiske vejledning C.D.1.2.2 
47

 Almindelig begrænset skattepligtig 
48

 KSL § 5A-5D 
49

 KSL § 2 
50

 KSL § 5A, stk. 1 
51

 KSL § 5A, stk. 1 
52

 EG-domstolen mål C-279/93  
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som uppbär hela, eller nästan hela sin inkomst från en annan stat(källstaten), 

inte får behandlas mindre förmånligt än medborgarna i källstaten. Det 

bedömdes att den fria rörligheten
53

 enligt EG-fördraget
54

 inte kunde 

upprätthållas med mindre att dessa så kallade gränsgångare medgavs avdrag 

svarande till obegränsat skattskyldiga personers avdragsmöjligheter.        

 

4.3.3.1 Kvalificerad inkomst och globalinkomst 

Inkomstgränsen om 75 % av globalinkomsten som är ett krav för att en 

person ska kvalificera sig till beskattning enligt gränsgångarregelrena
55

 

beräknas efter nedanstående principer. 

  

Beräkningen av globalinkomsten sker i två delar, dels den kvalificerade 

inkomsten och dels övrig inkomst. Dessa två delar ställs därefter mot 

varandra för att beräkna huruvida den kvalificerade inkomsten överstiger 75 

% av globalinkomsten eller ej. Beräkningen görs för vart och ett 

beskattningsår där den skattskyldige personen önskar beskattning enligt 

gränsgångarreglerna.  

 

Den kvalificerade inkomsten beräknas genom att all inkomst som enligt 

reglerna
56

 ska beskattas i Danmark ska räknas med i den så kallade 

kvalificerade inkomsten. De inkomster som ska medräknas ska därefter 

reduceras med de avdragsmöjligheter
57

 som personen har. Dessa 

avdragsmöjligheter är begränsade till att enbart omfatta utgifter som anses 

ha koppling till inkomsten och möjligheten att upprätthålla denna inkomst. 

Som utgifter för att kunna upprätthålla inkomsten räknas precis som i 

Sverige bland annat resor till och från arbetet, men även eventuella 

fackföreningsavgifter är avdragsgilla.
58

 Det bör uppmärksammas att kostnad 

för eventuellt  medlemskap i en dansk a-kassa inte ska vara med i 

beräkningen av den kvalificerade inkomsten.
59

  

 

För begränsat skattskyldiga gäller först och främst att all eventuell inkomst 

intjänad i utlandet ska ingå i de övriga inkomsterna. Utöver inkomster från 

annat land ska även eventuella danska aktieutdelningar, ränteintäkter och 

royalties räknas med i de övriga utgifterna. Även vid beräkning gällande 

övriga inkomster ska avdrag göras för kostnader som är ”nödvändiga” för 

att upprätthålla inkomsterna, dessa utgifter ska vara avdragsgilla enligt 

dansk rätt
60

  

 

                                                 
53

 EG-fördraget artikel 39 
54

 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/38/EG 
55

 KSL § 5A, stk. 1 
56

 KSL § 2 
57

 KSL § 1, stk. 2 och § 2, stk. 3   
58

 Den juridiske vejledning C.F.3.2.3 
59

 PBL § 49, stk. 1 och PSL §  
60

 SL § 6, stk. 1, nr. 1 
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4.4 Undantag från dansk beskattning 

Det finns skattskyldiga personer som trots intjänande av inkomst i Danmark 

inte blir begränsat skattskyldiga till Danmark. Detta har sin grund i att 

Danmark i dubbelbeskattningsavtalet
61

 har avsagt sig beskattningsrätten till 

dessa personers inkomster. Detta gäller de så kallat gamla gränsgångarna 

och viss personal i flyg- och fartygstrafik.  

 

4.4.1 Gamla gränsgångare 

Reglerna gällande gamla gränsgångare stammar i det nordiska 

dubbelbeskattningsavtalet från 1989, där de skattskyldiga personerna 

omnämns som gränsgångare.
62

 Denna bestämmelse har sedermera kommit 

att kallas den gamla gränsgångarregeln.  

 

Det som skiljer en person som beskattas enligt den gamla gränsgångaren 

från en person som är begränsat skattskyldig till Danmark är att denne 

person beskattas för sina danska inkomster i Sverige, detta trots att 

arbetsgivaren har antingen hemvist eller fast driftställe i Danmark och att 

arbetet för arbetsgivrens räkning utförs i Danmark.
63

 Att Sverige i detta fall 

har beskattningsrätten till arbetstagarens danska inkomster framgår av det 

nordiska dubbelbeskattningsavtalet.
64

  

 

I ”protokollet” till 1989 års dubbelbeskattningsavtal framgår det att 

bosättningslandet har beskattningsrätten till dessa inkomster.  Denna regel 

upphävdes dock den 1 januari 1997, så efter detta är det inte möjligt att 

beskattas efter de gamla gränsgångarreglerna. Däremot är det möjligt att 

fortfarande stanna kvar i det gamla regelverket och beskattas enligt dessa 

regler om man uppfyller de krav som finns i övergångsreglerna.
65

  

 

Så länge kraven i övergångsbestämmelserna uppfylls kan den skattskyldige 

stanna inom ramen för de gamla gränsgångarreglerna och därmed beskattas i 

för sin danska inkomst i bosättningslandet Sverige. 

 

En gammal gränsgångare som själv säger upp sig måste påbörja ett nytt 

arbete i direkt anslutning till den tidigare anställningen för att fortsatt 

kvalificera sig till den gamla gränsgångarregeln. Dessutom ska den nya 

anställningen vara i minst 6 månader. Så länge dessa krav uppfylls är det 

fritt fram för den skattskyldige att byta arbete och fortsatt betala skatt för 

sina inkomster i Sverige. 

 

                                                 
61

 Det nordiska dubbelbeskattningsavtalet 
62

 Overenskomsten af 12. september 1989 mellem de nordiske lande til undgåelse af 

dobbeltbeskatning 
63

 Det nordiska dubbelbeskattningsavtalet art. 31 st. 5 
64

 Nordiskadubbelbeskattningsavtalet  Art. 31, stk. 5 
65

 lov nr. 1215 af  27/12/1996 
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För en person som beskattas under den gamla gränsgångarregeln är det 

vidare endast tillåtet med kortare avbrott i den befintliga anställningen för 

att personen fortsatt ska kvalificera sig till beskattning enligt denna modell.   

 

En tolkning  av begreppet kortare avbrott av tjänst, där beskattning enligt 

den gamla gränsgångarregeln bibehålls är gemensamt framtaget av de 

svenska och danska myndigheterna.
66

 De två länderna är också överens om 

att det krävs en varaktigt anställning om minst sex månader hos en och 

samma arbetsgivare för att bibehålla möjligheten till beskatttning enligt den 

gamla gränsgångarregeln.
67

  

 

En person som beskattas enligt den gamla gränsgångarregeln kan inte själv 

välja i vilket land denne ska beskattas, utan såvida personen inte 

diskvalificerar sig från skatteupplägget så stannar denne i den gamla 

gränsgångarregeln.  

 

4.4.2 Luftfarts- och sjöfartspersonal  

Danmark kan i enlighet med sin interna lagstiftning beskatta inkomster som 

intjänas ombord på fartyg som har hemvist i Danmark.
68

 Likt de så kallade 

gamla gränsgångarna finns det dock undantag från beskattning i Danmark 

gällande personal med hemvist i Sverige som arbetar på flyg eller fartyg 

med hemvist i Danmark. I dessa fall har Danmark avsagt sig 

beskattningsrätten till Sverige i dubbelbeskattningsavtalet.
69

    

   

4.5 Inkomster till beskattning i Danmark 
för begränsat skattskyldiga 

En till Danmark begränsat skattskyldig person beskattas enbart i Danmark 

för de inkomster som framgår av de inkomster som är uppradade i den 

uttömmande listan i KSL.
70

  

 

4.6 Avdragsrätt för begränsat 
skattskyldiga i Danmark 

En person som omfattas av den begränsade skattskyldigheten medges endast 

av avdrag för utgifter som kan kopplas samman med inkomsten.
71

 

                                                 
66

 TfS 1997, 62 TSS 
67

 SKM 2001.535.TSS 
68

 KSL § 2, stk. 2 
69

 Det nordiska dubbelbeskattningsavtalet art. 15, st. 4 
70

 KSL 2 §, stk. 1 p 1-29 
71

 KSL 2 §, stk. 3 
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I jämförelse med en till Danmark obegränsat skattskyldig person så är denna  

avdragsrätt tämligen begränsad.  

 

De avdrag som kan anses ha koppling till inkomsten i Danmark är följande: 

Avdrag för resor till och från arbetet kan dras av efter för tiden gällande 

beloppsgränser. Eventuell fackföreningsavgift får dras av, men avgift till a-

kassa kan endast dras av om de svenska reglerna tillåter avdrag för a-

kasseavgift. Då det inte är tillåtet att dra av kostnader för a-kassa i Sverige 

blir det heller inte möjligt för begränsat skattskyldiga personer att göra detta 

avdrag i Danmark. Från inkomsten sker det också ett avdrag per automatik, 

det så kallade beskæftigelsesfradraget, vilket är att likställa med det i 

Sverige benämnda jobbskatteavdraget.  

 

En begränsat skattskyldig person har också rätt till ett personavdrag, eller 

grundavdrag förutsatt att personen är att anse som skatskyldig till Danmark 

under hela inkomståret. Om personen inte är att anses som skattskyldig till 

Danmark hela året, så kan man göra en helårsomräkning av inkomsten, detta 

innebär att hela inkomsten räknas om och upp till vad som skulle motsvara 

ett helt års inkomst.  

 

Utöver dessa avdrag har man inte som begränsat skattskyldig till Danmark 

möjlighet till ytterligare avdrag såvida man inte kvalificerar sig för att bli 

beskattad enligt gränsgångarregeln. 

 

4.6.1 Avdragsrätt gränsgångare 

Förutsatt att en person uppfyller kraven för att bli beskattad enligt 

gränsgångarreglerna
72

, så ökar också personens möjlighet till avdrag vid 

beskattning av inkomsten om personen själv väljer att beskattas enligt 

gränsgångarreglerna.  

 

Om gränsgångarreglerna används under ett inkomstår, så beräknas avdragen 

utifrån hela inkomståret. Den skattskyldige har rätt till avdrag
73

 för ett flertal 

personliga och familjemässiga utgifter, avdragen likställs med de avdrag 

som en till Danmark obegränsat skattskyldig person har rätt till.  

För inkomståret 2014 blir den skattskyldige bland annat  berättigad till ett 

personavdrag
74

 på upp till 42.800 DKK
75

.  

 

Vidare medges avdrag för bland annat
76

 

 

 Ränteutgifter som härrör från boende i egen bostad, tillexempel 

bolåneräntor. 

                                                 
72

 KSL avsnitt 1 A 
73

 KSL § 5 B 
74

 PSL § 10 
75

 www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/personskatteloven/ 
76

 KSL § 5B 
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 Privata ränteutgifter, värt att notera är att även räntor för studier får 

dras av. 

 Danskt pensionssparande och dansk a-kassa 

 

En gränsgångare får även göra de avdrag som en vanligt begränsat 

skattskyldig får göra, vilket innefattar bland annat resor till och från arbetet, 

avdrag för brokostnad med mera. 

 

4.6.2 Avdragsrätt för personer undantagna från 
dansk beskattning 

Som tidigare nämnt är gamla gränsgångare, samt flyg- och fartygspersonal 

undantagna
77

 från dansk beskattning trots att deras inkomst är att anse som 

omfattad av den begränsade skattskyldigheten
78

. Då inkomsten i dessa fall 

inte ska beskattas i Danmark, så tillåts heller inga avdrag relaterade till 

denna inkomst i Danmark.  

 

4.7 Beskattning vid arbete i hemmet/tredje 
land 

Vid arbete i hemstaten eller i tredje land är det speciella bestämmelser som 

avgör var beskattningen ska äga rum.
79

 För privatanställda gäller genom det 

svensk-danska skatteavtalet en utökad begränsad skattskyldighet. För 

offentliganställda finns det inga undantag gällande beskattningen vid arbete 

utanför källstaten.   

 

4.7.1 Privatanställda 

En person som är anställd i Danmark, men som arbetar hemifrån sin bostad, 

eller är på tjänsteresa antingen i hemlandet eller tredje land är fortsatt 

skattskyldig till Danmark så länge arbetet utanför Danmark är av tillfällig 

karaktär och arbetet utförs för den danske arbetsgivaren.
80

 Det förutsätts i 

dessa fall följande  

 

 Att det är tal om personligt arbete utfört som anställd 

 Att det är samma typ av arbete som normalt utförs i arbetslandet 

 Att arbetsgivaren antingen har hemvist eller fast driftställe i 

Danmark 

 Att arbetet utfört i arbetslandet utgör minst 50 % av arbetstagarens 

arbetstid, detta räknas för varje tremånadersperiod. 

                                                 
77

 Det nordiska dubbelbeskattningsavtalet art. 15, st. 4 
78

 KSL § 2, stk. 1 och 2 
79

 LOV nr 974 af 05/12/2003, art. 1 
80

 LOV nr 974 af 05/12/2003, art. 1 stk. 1   
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Om ovanstående kriterier är uppfyllda så ska arbetet som utförs i den stat 

där arbetstagaren har sin hemvist anses som utfört i Danmark även om 

arbetet rent faktiskt har utförts i Sverige.
81

 Detta betyder att källstaten får 

beskattningsrätten till hela inkomsten trots att en del av inkomsten är 

upptjänad utanför källstatens gränser.
82

  

 

4.7.2 Offentliganställda 

Den så kallade utvidgade begränsade skattskyldigheten mellan Sverige och 

Danmark gäller enbart personer anställda av en privat arbetsgivare. Detta 

betyder att offentliganställda personer inte omfattas av detta begrepp. 

Således ska en offentliganställd person dela upp sin lön för beskattning 

mellan länderna. Den del av lönen som kan härledas till arbete i antingen 

Sverige(hemlandet) eller annat land än Danmark ska beskattas i Sverige.  

 

I ovanstående fall kan offentliganställda personer uppleva en fördel jämfört 

med privatanställda, då personen tillexempel kan utnyttja sitt grundavdrag 

på sin löninkomst i båda länderna.  

Förutsatt att den offentliganställde personen kvalificerar sig för 

gränsgångarregeln, så kan denne person även utnyttja de avdrag som det 

kommer med gränsgångarregeln. Således kan en offentliganställd person 

göra generösa avdrag i Danmark och samtidigt redovisa en inkomst i 

Sverige från vilken det kan göras avdrag enligt svenska skatteregler.  

 

                                                 
81

 Nordiska dubbelbeskattningsavtalet art 15 st. 1 och 2 
82

 LOV nr 974 af 05/12/2003 art. 1, bilaga 2 
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5 Slutsats 

Öresundsregionen har utvecklats till en mycket viktig arena för många 

arbetstagare med hemvist i Sverige som har sökt sig över sundet till 

Danmark för att arbeta. Det kvarstår fortfarande hinder som hämmar den 

fulla integrationen, vissa hinder högre än andra, men inom skatteområdet 

har de involverade länderna kommit relativt långt.  

 

Det danska och det svenska skattesystemen är relativt lika, som exempel har 

både Danmark och Sverige progressiva skattesystem. Båda länderna har 

också relativt höga skattetryck totalt sett. En märkbar skillnad är de höga 

svenska arbetsgivaravgifterna jämfört med de låga danska 

arbetsgivaravgifterna, detta kompenseras av att Sverige i jämförelse har 

lägre skatter på inkomst än vad Danmark har. För den skattskyldige kan 

dessa skillnader ses som ointressanta teknikaliteter, men det kan ha stor 

påverkan för individen, bland annat har Danmark valt att begränsa 

effekterna av dubbelbeskattning med hjälp av creditmetoden på grund av 

dessa skillnader.   

 

Det kan således konstateras att det finns skillnader som snedvrider 

förtjänsterna av att blicka över sundet för en eventuell anställning beroende 

på om man har ett danskt eller svenskt utgångsläge. För personer med 

hemvist i Sverige används undviks dubbelbeskattning med hjälp av den 

förmånliga exemptmetoden. För en individ i Danmark används dock den 

något mindre gynnsamma creditmetoden för undvikande av 

dubbelbeskattning. Den svenska beskattningen påverkas tack vare 

exemptmetoden inte av en dansk inkomst, då man i skatteberäkningen 

bortser från denna inkomst. Den danska varianten kan i slutändan bli dyrare 

för den skattskyldige på grund av kombinationen Danmarks högre 

skattetryck och den progressiva beskattningsmodellen.    

 

När en person med hemvist i Sverige väl påbörjar en anställning i Danmark 

är det viktigt att notera skillnaderna mellan att beskattas vanligt begränsat 

skattskyldig och bli beskattad enligt gränsgångarreglerna. För att 

avdragsmässigt likställas med en till Danmark obegränsat skattskyldig 

person så måste minst 75 % av den begränsat skattskylldiges inkomst 

härstamma från och beskattas i Danmark. Om personen inte kommer över 

gränsen för att kvalificera sig till gränsgångarreglerna går denne miste om 

betydande avdragsmöjligheter.   

 

Vidare kan man se tydliga skillnader mellan beskattningen av privat- och 

offentliganställda vid beskattning av deras inkomster som stammar från den 

danske arbetsgivaren men avser arbete utfört i hemlandet eller tredje land. 

Detta påverkar endast arbetstagare som har möjlighet att utföra arbete för 

den danske arbetsgivaren utanför källstaten, men det kan vara desto 

viktigare i detta sammanhang. En offentlig anställd person är till skillnad 

från en privatanställd person skattskyldig till hemviststaten för inkomster 
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som härrör arbete utfört i annat land än i källstaten. Detta påverkar dels 

beräkningen av den kvalificerade inkomsten till att bli beskattad enligt 

gränsgångarreglerna, samtidigt ger det möjlighet att uppnå en fördelning av 

inkomsten och på så sätt exempelvis nyttja båda ländernas grundavdrag på 

inkomsten. 
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