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Administracja Skarbowa wita serdecznie
w Danii
Chcemy, by odprowadzanie przez Ciebie
podatku dochodowego i składki na fundusz
pracy w Danii odbywało się prosto
i bezbłędnie. Dlatego opracowaliśmy
niniejszą instrukcję, która pomoże Ci
w pierwszych kontaktach z organami
Administracji Skarbowej (SKAT) i gdy
otrzymasz roczne rozliczenie podatku
dochodowego.
Instrukcja zawiera opis najbardziej
typowych kwestii dotyczących osób, które
przez pewien czas są zatrudnione przez
duńskiego pracodawcę, ale nadal zamieszkują za granicą. Osoby takie z reguły
są objęte ograniczonym obowiązkiem
podatkowym w Danii. Jeżeli prowadzisz
samodzielną działalność gospodarczą lub
jesteś pracownikiem delegowanym do
Danii, obowiązują Cię inne zasady.
Najlepiej zapytaj nas o radę.
W razie pytań, prosimy o kontakt pod
numerem telefonu 72 22 18 18.
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Duński podatek dochodowy
Przy każdej wypłacie wynagrodzenia
w Danii potrącana jest składka na fundusz
pracy oraz zaliczka na poczet podatku
dochodowego, na podstawie ujawnionej
organom Administracji Skarbowej
wysokości dochodów i ulg podatkowych.
Składka na fundusz pracy wynosi 8%
całości wynagrodzenia i potrącana jest
przed wyliczeniem wysokości podatku
dochodowego. Potrącenia dokonuje Twój
pracodawca przed wypłaceniem Ci
wynagrodzenia.
Jeśli Twoje rozliczenia finansowe nie są
skomplikowane, np. obejmują tylko wynagrodzenie lub zasiłek czy zwykłe koszty
uzyskania przychodu przez pracownika
najemnego, to nie musisz już na koniec
roku wypełniać zeznania podatkowego.
Tak samo jest, jeśli ograniczony obowiązek
podatkowy powstaje/wygasa w ciągu roku
podatkowego (ze względu na osobistą ulgę
podatkową).
Rozliczenie roczne zawiera ostateczną
wysokość należnego podatku, a więc
również informację o tym, czy wystąpiła
jego nadpłata lub niedopłata. Więcej
informacji na ten temat znajdziesz
w rozdziale Wyliczenie wysokości
podatku.
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Zaliczka na podatek dochodowy
i karta podatkowa
Aby Twój pracodawca wiedział, jakiej
wysokości zaliczki powinien potrącać od
Twojego wynagrodzenia, potrzebne mu
są informacje o stawce opodatkowania
i ewentualnych przysługujących Ci odliczeniach i ulgach. Informacje te są zawarte
w elektronicznej karcie podatkowej. Jeżeli
Twój pracodawca jej nie otrzyma, będzie
musiał tytułem zaliczki odprowadzać 55%
Twojego wynagrodzenia.
Administracja Skarbowa sporządza dla
Ciebie indywidualne wyliczenie wysokości
rocznej zaliczki na podatek dochodowy
oraz elektroniczną kartę podatkową.
Wyliczenie wysokości rocznej zaliczki
to dokument zawierający nasze przewidywania co do wysokości Twojego
dochodu oraz należnych zaliczek podatkowych w danym roku. Elektroniczna karta
podatkowa wskazuje Twojemu pracodawcy,
jaką kwotę powinien potrącać od Twojego
wynagrodzenia tytułem zaliczki (tzn. zawiera
dane o stawce podatku, odliczeniach i ulgach).
Najpierw jednak potrzebny jest Ci numer
osobowy (numer CPR) lub numer identyfikacji podatkowej. Jeżeli wcześniej już
pracowałeś(-aś) w Danii, to masz już
numer, który jest Ci potrzebny.
Numer osobowy (numer CPR)
Jeżeli jesteś mieszkańcem innego państwa
skandynawskiego, bądź obywatelem kraju
UE/EOG lub Szwajcarii, musisz otrzymać
numer osobowy, jeżeli przeprowadzasz się
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do Danii na stałe lub przyjeżdżasz tu na
okres dłuższy niż sześć miesięcy.
Jeśli pochodzisz z innego kraju niż
powyżej wymienione, musisz otrzymać
numer osobowy, jeżeli przeprowadzasz się
do Danii na stałe lub przyjeżdżasz tu na
okres dłuższy niż trzy miesiące.
Jeśli pochodzisz z jednego z państw
należących do UE/EOG lub ze Szwajcarii,
musisz wystąpić o wydanie zaświadczenia
o zarejestrowaniu Twojego pobytu przez
właściwy regionalny urząd administracji
państwowej (Statsforvaltningen). Obywatele
innych państw powinni zwrócić się
o zezwolenie na pracę do Urzędu ds.
Cudzoziemców (Udlændingeservice).
Aby otrzymać numer osobowy, należy
zwrócić się do biura obsługi interesantów
właściwego urzędu gminy. Pamiętaj o
zabraniu ze sobą dokumentów wymienionych w wykazie na końcu niniejszej
instrukcji. Zanim osobiście zgłosisz się do
biura obsługi, możesz tam zadzwonić i
dowiedzieć się, jakie konkretnie dokumenty
będą wymagane.
Numer identyfikacji podatkowa/karta
podatkowa
Wniosek o nadanie numeru identyfikacji
podatkowej można złożyć elektronicznie za
pośrednictwem samoobsługowego serwisu
internetowego TastSelv na stronie
www.skat.dk/borger/blanketter, wypełniając

formularz 04.063 (dostępny w 4 wersjach
językowych). Następnie można zgłosić się
do urzędu skarbowego lub International
Citizen Service Centre po odbiór numeru
i karty podatkowej. Należy zabrać ze sobą
dokumenty wy-mienione w wykazie na
końcu niniejszej instrukcji.

Na koniec sporządzimy dla Ciebie wyliczenie wysokości rocznej zaliczki na podatek
dochodowy oraz elektroniczną kartę podatkową z danymi o stawce opodatkowania
i wysokości odliczeń i ulg, którą Twój pracodawca pobierze za pośrednictwem
„eIndkomstsystem”.

Wniosek można też wysłać mailem, załączając dokumenty wymienione w wykazie.

Zmiana wysokości zaliczki

W razie wątpliwości dotyczących wypełnienia formularza 04.063, możesz spytać swojego pracodawcę lub uzyskać pomoc Administracji Skarbowej.
Gdy Administracja Skarbowa nada Ci
numer identyfikacji podatkowej lub otrzymasz numer osobowy (CPR) z urzędu
gminy, będziemy mogli sporządzić dla Ciebie wyliczenie wysokości rocznej zaliczki
na podatek dochodowy oraz kartę podatkową. Będziemy jednak potrzebować
pewnych uzupełniających informacji, które
są zawarte w ww. formularzu, m.in. ile
spodziewasz się zarobić w Danii w skali
roku, a także czy w miejscu pracy przysługują Ci dodatkowe świadczenia, takie jak
np. nieodpłatne korzystanie z samochodu
służbowego, zakwaterowania lub wyżywienia. Aby prawidłowo wyliczyć wysokość
przysługującej Ci ulgi podatkowej, będziemy musieli poznać warunki Twojego zatrudnienia.

Kwoty zaliczek odprowadzanych w trakcie
roku wynikają z danych o ulgach podatkowych i stawce opodatkowania zawartych w wyliczeniu wysokości rocznej zaliczki na podatek dochodowy oraz w karcie
podatkowej. Jeżeli w ciągu roku wysokość
Twojego przychodu i/lub przysługujących
Ci ulg ulegnie istotnej zmianie, może to
oznaczać, że powinieneś(-aś) zmienić
wyliczenie wysokości zaliczki, by nie była
ona zbyt wysoka lub zbyt niska.
Jeżeli masz wątpliwości, czy powinieneś(-aś)
zmienić wyliczenie, skontaktuj się z nami
i pozwól nam pomóc Ci w dokonaniu oceny.

Dalsze informacje
Dalsze informacje o wyliczeniu wysokości
rocznej zaliczki na podatek dochodowy
i karcie podatkowej znajdziesz w instrukcji
Forskudsskatten 2011 (Zaliczka na podatek
dochodowy za 2011 r.) lub Forskudsopgørelse og eSkattekort 2011 (Wyliczenie
wysokości zaliczki na podatek dochodowy
i elektroniczna karta podatkowa za 2011 r.).

Jeżeli jeszcze nie masz numeru identyfikacji podatkowej, Administracja Skarbowa
wyśle go do Twojego pracodawcy. Następnie będziemy mogli włączyć Cię do elektronicznego rejestru podatników podatku
dochodowego „eIndkomstsystem”.
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Odliczenia od dochodu i świadczenia
od pracodawcy
Przed wyliczeniem wysokości należnego
podatku masz możliwość dokonania
odliczeń od Twojego uzyskanego w Danii
dochodu. Przysługuje Ci np. osobista ulga
podatkowa. Możesz również od podstawy
opodatkowania odliczyć koszty poniesione
w związku ze świadczeniem pracy, nie jest
to jednak możliwe, jeżeli koszty te pokrył
Twój pracodawca. Poniżej podajemy
wykaz najbardziej typowych ulg.

Osobista ulga podatkowa
Osobista ulga podatkowa to ulga,
która przysługuje wszystkim osobom
zatrudnionym.
W roku 2011 ulga ta wynosi 42 900 kr.
Kwota ta obowiązuje tylko w przypadku
przepracowania w Danii pełnego roku.
Jeżeli okres świadczenia przez Ciebie pracy
jest krótszy, możesz skorzystać z
możliwości przeliczenia Twojego dochodu
na dochód całoroczny i w ten sposób
uzyskać prawo do ulgi za cały rok.
Zwróć się do nas, jeśli będziesz chciał(-a)
skorzystać z tej metody.

Dojazdy do i z pracy
Masz prawo do ulgi podatkowej z tytułu
kosztów dojazdu z miejsca stałego zamieszkania w Twoim kraju do miejsca pracy
w Danii. Możesz też uzyskać ulgę z tytułu
dojazdów z miejsca Twojego zakwaterowania w Danii do miejsca pracy. Ulga ta przysługuje Ci niezależnie od rodzaju środka
transportu, z jakiego korzystasz i nieza-
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leżnie od tego, czy dojeżdżasz nim sam(-a),
czy razem z innymi osobami. Wysokość
ulgi wylicza się wg stałych stawek,
zależnie od odległości. Aktualnie
obowiązujące stawki znajdują się
w instrukcji Skattesatser (Stawki podatkowe).
Wysokość stawek ustalana jest każdorazowo
na jeden rok.
Ulga z tytułu dojazdów do pracy z miejsca
stałego zamieszkania ani z miejsca zakwaterowania w Danii nie przysługuje Ci, jeżeli
koszty transportu pokrywa Twój pracodawca.
Jeżeli w drodze z miejsca stałego zamieszkania do miejsca pracy w Danii pokonujesz
most Storebæltsbroen nad cieśniną Wielki
Bełt lub Øresundsbroen nad cieśniną Sund,
bądź jeśli musisz podróżować promem,
to zasadniczo będzie Ci przysługiwać
dodatkowa ulga. Więcej na ten temat
dowiesz się w urzędach skarbowych
i biurach obsługi interesantów urzędów
gmin.

Zakwaterowanie i wyżywienie
Gdy pracujesz w Danii tymczasowo, Twoje
wydatki na wyżywienie i zakwaterowanie
są traktowane jako koszty poniesione
w związku ze świadczeniem pracy, pod
warunkiem, że odległość pomiędzy Twoim
miejscem pracy a miejscem stałego zamieszkania jest na tyle duża, że nie możesz
nocować w domu. W związku z tym, jeżeli
pokrywa je Twój pracodawca, Ty nie musisz
odprowadzać z tego tytułu podatku.

Pracodawca może też rekompensować
Ci ww. koszty, wypłacając zwolnione
z opodatkowania świadczenia pieniężne.
Rekompensaty z tytułu kosztów wyżywienia
w ustalonej standardowej wysokości mogą
być wypłacane maksymalnie przez okres
12 miesięcy, natomiast rekompensaty z
tytułu kosztów zakwaterowania można
pobierać przez cały okres świadczenia pracy
tymczasowej. Zwolnione z opodatkowania
rekompensaty mogą być wypłacane, gdy
czas trwania podróży przewyższa 24 godziny,
a ich wysokość nie może przekraczać
następujących stawek standardowych:

Składki na rzecz związków
zawodowych i na ubezpieczenie
na wypadek bezrobocia
W większości przypadków można uzyskać
ulgę z tytułu związanych z pracą w Danii
składek członkowskich w związkach zawodowych i składek na ubezpieczenie na
wypadek bezrobocia - o ile nie możesz ich
odliczyć od dochodu w kraju pochodzenia.
Począwszy od roku 2011 kwota odliczenia
nie może przekraczać 3 000 kr.

• Noclegi
Jeżeli zapewniasz sobie zakwaterowanie
we własnym zakresie, w roku 2011
pracodawca może wypłacić Ci bez
potrącania podatku do 195 kr. za 1 nocleg.
• Wyżywienie i napoje
Za każdy dzień z noclegiem spędzony
w Danii, pracodawca może w roku 2011
wypłacić Ci bez podatku do 455 kr. na dobę
tytułem zwrotu kosztów wyżywienia.
Świadczenie jest należne za każdy przejazd
do Danii z miejsca stałego zamieszkania
w Twoim kraju i z powrotem, a jego
wysokość obliczana dla pełnych dób
i rozpoczętych godzin. Świadczenie nie
przysługuje za dni wolne, które mogłeś(-aś)
spędzić w miejscu stałego zamieszkania
w Twoim kraju.
Jeżeli koszty wyżywienia i/lub zakwaterowania pokrywasz we własnym zakresie,
przysługuje Ci z tego tytułu ulga podatkowa w wysokości maksymalnie 50.000 kr.
rocznie. Wysokość ulgi podlega corocznej
aktualizacji. Obecnie obowiązująca kwota
rocznej ulgi znajduje się w instrukcji
Skattesatser (Stawki podatkowe).
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Wyliczenie wysokości podatku
Przed powrotem do domu
Jeżeli zwrócisz się do nas bezpośrednio
przed powrotem do domu, wyliczymy, czy
należy Ci się zwrot nadpłaconego podatku,
czy też będziesz musiał(-a) dopłacić.
W pierwszym przypadku pieniądze otrzymasz po około miesiącu, pod warunkiem
że kwota zwrotu wyniesie co najmniej 20%
Twojego łącznego podatku i przekroczy
1 000 koron. Nie otrzymasz jednak tzw.
dodatku procentowego.

Rozliczenie roczne
Jak wynika z rozdziału Duński podatek
dochodowy, jako osoba objęta ograniczonym
obowiązkiem w Danii nie musisz wypełniać rocznego zeznania podatkowego. Zamiast tego możesz skorzystać z serwisu TastSelv na www.skat.dk. W swoim folderze
danych podatkowych możesz wejść na
Årsopgørelsen/servicebrev 2011. Tam
znajdują się dane, które Administracja
Skarbowa otrzymała m.in. od Twojego
pracodawcy (dane te są zablokowane i nie
możesz ich zmienić). Możesz tam wprowadzić informacje, których nam brakuje. Są
one określone w rozdziale Duński podatek
dochodowy. Informacje można wprowadzać od marca włącznie. Jeśli dotyczą Cię
specjalne zasady dla osób dojeżdżających
do pracy z zagranicy (patrz rozdział Przepisy szczególne), również możesz wprowadzić dane korzystając z serwisu. Postępuj
zgodnie z instrukcjami w serwisie TastSelv.
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Jeśli uznasz, że dane Administracji Skarbowej na Twój temat nie są poprawne, powinieneś(-aś) skontaktować się ze swoim
pracodawcą/związkiem zawodowym/kasą
ubezpieczeń na wypadek bezrobocia.
O ile nie zrezygnowałeś(-aś) z otrzymywania dokumentów w formie papierowej,
najpóźniej pod koniec kwietnia otrzymasz
pocztą roczne rozliczenie podatku dochodowego.
Jeśli nie skorzystałeś(-aś) z serwisu TastSelv,
pod koniec kwietnia otrzymasz pocztą
roczne rozliczenie podatku dochodowego
oraz wykaz danych otrzymanych na Twój
temat przez Administrację Skarbową od
różnych podmiotów, a także formularz
uzupełniający do celów złożenia zeznania
rocznego przez osoby o ograniczonym
obowiązku podatkowym. W dokumentach
tych będą znajdować się informacje
o Twoim wynagrodzeniu, otrzymanym
zasiłku, odprowadzonych składkach członkowskich w związkach zawodowych
i składkach na ubezpieczenie na wypadek
bezrobocia. Jeżeli jakieś informacje, np.
o przysługującym Ci odliczeniu, zostaną
pominięte, będziesz je mógł(-a) wprowadzić
dopiero na początku maja. Aby uzyskać
pomoc dotyczącą ww. dokumentów, możesz
skontaktować się z Administracją Skarbową
pod numerem telefonu 72221818. Formularz
uzupełniający wypełniają osoby, których
dotyczą specjalne zasady dla osób
dojeżdżających do pracy z zagranicy.

Więcej informacji na ten temat znajduje się
w rozdziale Przepisy szczególne.

Wynik rozliczenia rocznego
Jeżeli w ciągu roku nadpłaciłeś(-aś)
podatek, otrzymasz jego zwrot. Jeżeli
zapłaciłeś(-aś) za mało, będzie to
wyszczególnione w rozliczeniu rocznym,
w którym również znajdziesz informację
o terminie i sposobie zapłaty brakującej
kwoty podatku.

NemKonto (Łatwe Konto)
Jeżeli należy Ci się zwrot podatku, zostanie
on wpłacony na Twoje NemKonto. Jeżeli
nie posiadasz jeszcze NemKonto, zalecamy,
byś udał(-a) się do duńskiego banku w celu
jego założenia i nie rezygnował(-a) z niego
przez 1-2 lata od ustania świadczenia przez
Ciebie pracy w Danii.
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Przepisy szczególne
Jeśli jesteś osobą dojeżdżającą
do pracy z zagranicy
Jeżeli w Danii uzyskujesz więcej niż 75%
swojego rocznego dochodu, możesz
wystąpić o opodatkowanie na zasadach
przeznaczonych dla osób dojeżdżających
do pracy z zagranicy. Jako taka osoba
możesz w zasadzie uzyskać prawo do tych
samych ulg co osoby zamieszkałe w Danii.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz
w instrukcji Begrænset skattepligtig - selvangivelsen 2010 (Ograniczony obowiązek
podatkowy - zeznanie roczne za 2010 r.).
Szczególne zasady opodatkowania
zagranicznych naukowców i kluczowych
pracowników
Jeżeli jesteś naukowcem lub zarabiasz
więcej niż ok. 70 000 kr. miesięcznie,
może Cię obejmować specjalna regulacja
podatkowa, która w 2011 r. przewiduje
obciążenie podatkiem dochodowym
w wysokości 26% oraz składką na fundusz
pracy.
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Użytkowanie zagranicznego samochodu
w Danii
Jeżeli podczas pobytu w Danii korzystasz
z samochodu zarejestrowanego w Twoim
kraju, może się okazać, że na mocy duńskich
przepisów będziesz musiał(-a) odprowadzić
specjalny podatek rejestracyjny. Możesz
jednak zwrócić się do organów Administracji
Skarbowej o wydanie zgody na odstąpienie
od pobrania podatku.
Więcej informacji znajdziesz w instrukcji
Når du tager et køretøj på udenlandske
nummerplader med til Danmark (Wwóz
do Danii pojazdu zarejestrowanego za
granicą). W razie wątpliwości możesz
skontaktować się z Administracją
Skarbową pod numerem telefonu 72221818.

Informacje praktyczne
Jeśli się przeprowadzasz
Jeżeli zmieniasz adres zamieszkania
w Twoim kraju, prosimy, byś nas o tym
powiadomił(-a). Jest to ważne również
wtedy, gdy zmiana adresu następuje już
po zakończeniu okresu Twojej pracy
w Danii. Będziemy wówczas mogli wysłać
Ci roczne zeznanie podatkowe, a także
ostateczne rozliczenie podatku
dochodowego.
Podatek dochodowy w kraju Twojego
pochodzenia
Jeżeli organy skarbowe w Twoim kraju
zażądają zapłaty podatku z tytułu
wynagrodzenia uzyskanego w Danii,
będziesz musiał(-a) to z nimi wyjaśnić.
Zazwyczaj kwotę podatku obniża się
w takich sytuacjach o kwotę odpowiadającą
wysokości podatku dochodowego należnego
w Danii.
Ubezpieczenie zdrowotne
W sprawie ubezpieczenia zdrowotnego
w Danii powinieneś(-aś) zwrócić się do
biura obsługi interesantów właściwego
urzędu gminy.

Wymóg udokumentowania informacji
Pamiętaj, że Administracja Skarbowa
zawsze może poprosić Cię o udokumentowanie informacji podanych przez Ciebie
w formularzu 04.063. Dotyczy to np.
• zaświadczenia o miejscu zameldowania
• umowy o pracę
• orzeczeń alimentacyjnych
• kopii zezwolenia na pobyt lub pracę
wydanego przez Urząd ds. Cudzoziemców lub zaświadczenia o zarejestrowaniu Twojego pobytu przez regionalny
urząd administracji państwowej.
Zmiany
W razie jakichkolwiek zmian dotyczących
danych przekazanych przez Ciebie Administracji Skarbowej, koniecznie powinieneś(-aś) się z nami skontaktować.
Zrób to jeśli np.:
• zawarłeś(-aś) związek małżeński lub się
rozwiodłeś(-aś)
• Twój(-a) współmałżonek(-ka),
partner(-ka) życiowy(-a) lub dzieci
przeprowadzili się do Danii
• opuszczasz Danię
• nie posiadasz już miejsca zamieszkania
w kraju pochodzenia.
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Lista kontrolna
Gdy chcesz otrzymać ...

Numer CPR

(Jeżeli wcześniej już pracowałeś(-aś)
w Danii, to masz już numer CPR lub
identyfikacji podatkowej, który jest
Ci potrzebny)

... zgłoś się do biura obsługi interesantów właściwego
urzędu gminy i pamiętaj o zabraniu:
• Paszportu
• Aktu małżeństwa (jeśli pozostajesz w związku małżeńskim)
• Dokumentu poświadczającego miejsce zamieszkania w kraju
pochodzenia – np. zaświadczenia o zameldowaniu i podleganiu
obowiązkowi podatkowemu
• Umowy o pracę
• Zezwolenia na pobyt lub pracę wydanego przez Urząd ds.
Cudzoziemców lub zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
przez regionalny urząd administracji państwowej
Przed przyjazdem do Danii dobrze jest skontaktować się telefonicznie
lub mailowo z biurem obsługi interesantów właściwego urzędu gminy,
ponieważ wytyczne poszczególnych gmin w zakresie wymaganych
dokumentów różnią się między sobą.

Gdy chcesz otrzymać ...
Kartę podatkową/numer identyfikacji
podatkowej

(Jeżeli wcześniej już pracowałeś(-aś)
w Danii, to masz już numer CPR lub
identyfikacji podatkowej, który jest
Ci potrzebny)

... zgłoś się do urzędu skarbowego i pamiętaj o zabraniu:
• Formularza 04.063 (Dane do wystawienia karty podatkowej oraz
ew. do nadania duńskiego numeru identyfikacji podatkowej)
• Dokumentu tożsamości ze zdjęciem – np. paszportu lub dowodu
osobistego
• Aktu małżeństwa (jeśli pozostajesz w związku małżeńskim)

Ulgę z tytułu kosztów dojazdu do i z pracy

• Wyliczenia liczby kilometrów pokonywanych między miejscem
pracy a domem (łącznie w obie strony) oraz przewidywanej przez
Ciebie liczby takich podróży
• Wyliczenia liczby kilometrów pokonywanych między miejscem
pracy a miejscem zakwaterowania w Danii

Ulgę z tytułu kosztów zakwaterowania
i wyżywienia

• Umowy o pracę z danymi o okresie zatrudnienia – może być
wymagana
• Zaświadczenia o zameldowaniu, np. zaświadczenia rodzinnego –
może być wymagane
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Dalsze informacje

Wszystkie instrukcje i aktualne
informacje organów Administracji
Skarbowej znajdują się na stronie
www.skat.dk. Poszczególne instrukcje
są także dostępne w formie druków
w urzędach gmin i wielu bibliotekach.
Więcej informacji znajdziesz
w instrukcjach:
• Forskudsskatten 2011 (Zaliczka na
podatek dochodowy za 2011 r.) oraz
Forskudopgørelse og eSkattekort
2011 (Wyliczenie wysokości zaliczki
na podatek dochodowy i elektroniczna karta podatkowa za 2011 r.)
• Begrænset skattepligtige – selvangivelsen 2010 (Ograniczony
obowiązek podatkowy – zeznanie
roczne za 2010 r.)

• At arbejde i Danmark – og bo i Sverige
(Praca w Danii – miejsce zamieszkania
w Szwecji)
• Når du tager et køretøj på udenlandske nummerplader med til Danmark
(Wwóz do Danii pojazdu zarejestrowanego za granicą)
Kontakt z organami Administracji
Skarbowej
Zawsze możesz się z nami skontaktować
pod numerem telefonu 72 22 18 18 lub
drogą mailową na www.skat.dk/kontakt.
Możesz również uzyskać pomoc
i porady w biurze obsługi interesantów
urzędu gminy oraz w urzędach
skarbowych. Na www.skat.dk znajdziesz
ich adresy i godziny otwarcia.
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