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Överenskommelse med Danmark om beskattning av s. k.
gränsgångare, m. m. (prop. 1985/86:174)

propos1t1on 1985/86: 174 behandlas beskattningen av s. k. gränsgangare
mellan Sverige och Danmark. Tidigare överen�kommelse i denna fråga
upphör att gälla vid utg ången av 1986.

Enligt nu giillande avtal �kall

gränsgångare endast beskattas i det land där de är bosatta. Avtalet gäller
dock inte för anställda i offentlig tjänst.
Den reglering

som föreslås i proposition

1985/86: 174 är endast av

provisorisk natur. och avsikten är att den skall ersättas med ett nordiskt
multilateralt avtal, som då också kommer att reglera förhållandena mellan
Sverige och Danmark i vad gäller beskattning av gränsgångare.
En separat överenskommelse med Danmark angående gränsgångare är
nödvändig om inte avtalslöst tillstånd skall föreligga fr. o. m. 1987. I det
nordiska avtal som beräknas gälla fr. o. m. 1990 omfattas alla gränsgångare,
dvs. både de i enskild och offentlig tjänst i motsats till vad som gäller för
närvarande. Avsaknaden av regler för grä n sgångare i offent lig tjänst kan,
enligt propositionen, medföra problem för offentligt anställda. Trots detta
föreslås nuvarande regler löpa utan förändring. Motiveringen är att endast
"ett ringa antal personer" träffas negativt av den b ri�tancle regleringen av
offentliganställdas beskattning.
Att de nordiska länderna skall verka för en gemensam nordisk arbetsmark
nad- därom råder en betydande enighet. För det politi�kt prakti�ka arbetet
innebär detta att regler. inte minst skatteregler. skall ges en sa likformig
utformning som möjligt utan hänsyn till speciella anställningsförhållanden
m. m. Str�ivan efter att avskaffa regler �om begrän�ar utvecklingen mot en
livskraftig nordisk arbetsmarknad påverkar givetvis i första hand gränsregio
ner. inte minst Skåne.
Olikheten i beskattningen av gränsgångare i offentlig tjänst skapar
dessutom vissa administrativa problem för skattemyndigheterna. När exem
pelvis danska läkare anställs på korttidsvikariat inom den skånska sjukvår
den, sker taxering, beroende på vikariatets längd. antingen i den kommun
där arbetet utförts eller i gemensamt distrikt. I praktiken leder denna typ av
gränsdragning till problem både för de enskilda och skattemyndigheterna.
Med hänsyn till vad som nu anförts bör gränsgångarreglerna ändras så att
.

de gäller alla anställda. Denna förändring kan redan nu införas i avtalet med
Danmark. Ur regional synpunkt är det viisentligt att arbetsutbytet mellan
Danmark och Skåne underlättas. Detta gäller int t: minst inom forskning och
högre ubildning. Regeringen bör därför ta upp förhandlingar med Danmark
angående beskattningen av

s.

k. grän�gångare. så att samma regler gäller för
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personer i enskild tjänst och offentligt anställda.

Mot. 1985/86:624

Da en �adan förhandling knappa�t hinner slutföras före årets utgång och
ett eventuellt avtalslöst till�tand ej kan accepteras yrkar vi inte a\slag pa
propo�itionen.

Hemställan
Med hänvisning till vad som nu anförts hemställer vi
att riksdagen som

in mening ger regeringen till känna vad som i

motionen anförts om beskattning av s. k. gränsgångare.
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