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Документът е изготвен с информационна цел. В случай на неяснота при тълкуване на информацията или нужда от по- 
детайлна такава, препоръчваме връзка със СКАТ център или на телефон 72 22 18 18. Рубриките обозначени с Du kan 
ikke selv ændre oplysningerne i denne rubrik са заключени за промени от данъкоплатците. При отбелязана невярна 
стойност е необходимо да се обърнете към този, който е подал информцията на СКАТ например: работодателят, 
банката, профсъюзът и т.н. 

Администраторите на групата “Българи в Дания / Danes in Bulgaria” не подлежат на отговорност при употреба 
или злоупотреба от трети лица с предоставената информация в този документ. 

/////// Лични доходи, които подлежат на облагане за принос към 
пазара на труда (8% AM-bidrag) 

11) Годишна данъчна основа за доходи от трудови 
правоотношения (брутна заплата– без  АТП и пенсия платена от 
работодателя) и данъчните стойности на фирмени: телефон, 
автомобил и интернет за лично ползване преди надчисляване 
на AM-bidrag. Тези стойности са включени, когато лицето не е 
мажоритарен собственик във фирмата, в противен случай се 
използва рубрика 12. 

12) Хонорари, стойностите на акции изплатени като част от 
трудово възнаграждение. Включва и данъчните стойности на 
телефон, автомобил, интернет, медиен лиценз и жилище когато 
лицето е мажоритарен собственик или член на борда на 
директорите във фирмата. 

 
14) Включва стойноститте на юбилейни бонуси, обезщетения 
при напускане, парични и предметни бонуси от работодателя. 

 
15) Други приходи, които не са включени към горните категории. 
Например приходи при гледане на деца (privat dagplejeordning). 

Лични доходи, които НЕ подлежат на облагане за принос към 
пазара на труда (8% AM-bidrag) 

16) Доходи от изплащане на пенсия, стипендия (SU), дневни 
надбавки от фондове „Безработица“ (dagpenge), социални 
помощи (kontanthjælp),  майчинство/бащинство (orlov), 
обезщетения по болест (sygedagpenge), обезщетения от работни 
застраховки. 

17) Включва данъчната стойност на: жилище, яхта, медиен 
лиценз (medielicens), вила (sommerbolig в Дания) предоставени 
във връзка с трудов договор, когато лицето не е мажоритарен 
собственик. В противен случай се използва рубрика 12. 

18) Включва приходи под формата на награди, подаръци и 
безвъзмездни средства отпуснати от работодателя като 
признание за заслуги на лицето. 

19) Получена издръжка от бивш съпруг/а (включвва и получена 
издръжка за дете/децата). 
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347) Вноски към пенсионни осигуровки и застраховки, 
администрирани от работодателя, които не подлежат на 
данъчно приспадане (приспаднати са от брутната заплата преди 
облагане с данък). 

20) Други доходи, които не попадат в горните категории: 
приходи от преотдаване на вече нает от лицето имот (fremleje), 
стойностите на вила предоставена от работодателя (извън 
Дания), малки подаръци и обезщетения от работодателя (със 
себестойност под 1 000 DKK , сборът на всички които надвишава 
1 000 DKK общо), ваканции заплатени от работодателя. 

419) Доходи от пенсия от друга страна в ЕС или ЕИП, които 
подлежат на данъчно облагане с приспадане в Дания (кредитов 
метод). Вече заплатен данък в съответната страна, сумата се 
вписва в рубрика 497 като стойността се приспада от 
дължимите датски данъци. 

420) Доходи от пенсия от друга страна в ЕС или ЕИП, които НЕ 
подлежат на данъчно облагане в Дания (метод на избягване). 
България и Кипър имат спогодби с Дания за този метод. 

497) Заплатен чуждестранен данък във връзка с доходи от 
пенсия от друга страна в ЕС или ЕИП имаща спогодба за двойно 
данъчно облагане по кредитов метод (рубрика 419). 

Данъчни приспадания от лични доходи 

21) Вноски към частно пенсионно осигуряване с анюитетно 
изплащане (определена сума за определен брой години след 
навършване на години между 62-67, т.н. ratepension) Максмум  
50 000 DKK 

23) Връщане на надплатени социални помощи (kontanthjælp) и 
помощи за социална интеграция (introduktionsydelse) 

24) Вноски към частно пенсионно осигуряване с доживотно 
изплащане (определена сума до живот след навършване на 
години между 62-67, т.н. livsvarigepension) 

25) Приспадания за част от вноските по анюитетни пенсионно 
осигуряване (ratepension) направени преди 1януари 2010, 
подлежщи на специални правила в преходния период. 
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27) Депозити по iværksætterkonto (този вид депозит се приспада 
от личният доход за разлика от etableringskonto рубрика 57. 
Отнася се за период от една година между 16 май предходната 
и 15 май на настоящата година. 
Минималната годишна стойност за сбора на рубрики 27 и 57 е 5 
000 DKK. 

437) Приспадания за чуждестранни студенти, започнали 
следване след 31.12.2010. Полето се използва когато има 
споразумение между Дания и съответната страна за частично 
освобождаване от данък. 
 
491) Еквивалент на рубрика 437 за студенти, започнали следване 
ПРЕДИ б1.01.2011 
Списък на страните със подобни споразумения тук: 
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2061394&chk=211023&layout=
353121 

459) Приспадания за разходи по задължително социално 
осигуряване в друга страна. Одобрява се с попълване на бланка 
А1 и е нужна възка със СКАТ на телефон  72 22 18 18. 
http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=100318 

29) Други лични разходи по транспорт, търговско 
представителство и срещи с клиенти за служители, консултанти 
и членове на борда на директорите. 

Капиталови приходи 

30) Печалби/ загуби от инвестиции в ценни книжа през ПКИПЦК 
с минимално данъчно облагане. 

31) Приходи от лихви по банкови депозити и производни 
финансови инструменти, както и изплащания по облигации с 
минимално данъчно облагане, където не е надчислен данък 
дивидент. 

32) Печалби/загуби от ценни книжа и производни финансови 
инструменти закупени на регулиран пазар (борса). 

34) Приходи от дивиденти и разпределение на капиталови 
излишъци по акции и инвестиционни сертификати, издавани от 
инвестиционно дружество или ПКИПЦК. 

35) Сума на печалби и загуби от одобрени корабни и само на 
печалбите от друг вид акционерни дружества. 
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36) Сума на печалби и загуби при закриването на одобрени 
корабни и само на печалбите при закриването на друг вид 
акционерни дружества. 

37) Доходи (след извадени разходи) от наем на притежаван от 
лицето имот. Рубрика 20 се използва, когато лицето е само 
наемател на имота. 

38) Реализирани и нереализирани печалби и загуби от закупени 
акции и сертификати, издавани от инвестиционно дружество 
(инвестинционни индекси S&P500, DJI и други).  

346) Доходи от финансови договори и деривати. Включват се 
реализирани и нереализирани печалби/ загуби.  

39) Друг капиталов приход. (Печалби и загуби от продажба на 
ипотеки и др.) 

40) Печалби/загуби от ценни книжа и производни финансови 
инструменти закупени ИЗВЪН регулиран пазар (борса). 

Данъчни приспадания от капиталови приходи 

41) Разходи за дължими лихви и такси по администрирането  на 
ипотечни (realkredit) кредити или заеми за строителство 
(reallån). Включва и загуби по рефинансирането на парични 
заеми изтеглени преди 19 май 1993. 

42) Разходи за дължими лихви по дългове към банки, спестовни 
каси, застрахователни и финансови институции, включва и 
наказателни такси за овърдрафт. 

348) Разходи за дължими лихви по дългове към държавни 
институции. 

 
43) Разходи за дължими лихви по студентски заеми (SU lån) 

44) Разходи за дължими лихви по други заеми (включва 
държавно гарантирани заеми от частни банкови институции).  

Уравнителни данъчни приспадания 

50) Вноски към трудови съюзи (fagforening). 
 Максимум 3 000 DKK на годишна база 

51) Приспадания за превоз: при разстояния > 24 км (в двете 
посоки) на ден между адресите на местожителство и работа на 
лицето. Изчисляване на приспаданията: 
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1988906&chk=211023&layout=3
53121 
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52) Вноски към фондове „Безработица“ (A-kasse), ранно 
пенсиониране (efterløn) и други видове частни осигуравки 
свързани с предходните две. 

53) Работни пътни разходи, които не се покриват от работодателя
както и разходи при временнa работа в Дания по договор за не 
повече от 2 години, при която постоянното местожителство е на 
такова разтояние от местоработата, което не дава възможност за 
нощуване в дома и за това се налага да се създаде ”второ място 
за живеене” тук. 
До 400 DKK на седмица могат да се приспадат без документация, 
над тази сума се изисква детайлна документация. 
Максумум 25 000 DKK на годишна база (25 900 DKK – 2014) 
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=133164&layout=353121  

54) Необлагаема фиксиранa сумa при гледане на деца (privat 
dagplejeordning), която се равнява на 50% от годишния приход за 
гледане на деца. При гледане на по-вече от 5 деца могата да се 
впишат 50% от документираните разходи в рубрика 58. 
Приспадане на 190 kr. на ден в открито море за pибари, които са 
регистрирани като търговски рибари през годината и имат 
приходи от от кораби, регистрирани в ДИС (Датски 
международен корабен регистър). 

55) Дарения към одобрени фондации, институции и т.н. с 
нестопанска цел, чиито средства се използват в обществена полза
(НПО-та). 

447) Дарения и стойност на подаръци към одобрени културни и 
научни учреждения. 

448) Редовни вноски (анюитети ) към одобрени фондации, 
институции и т.н. с нестопанска цел, чиито средства се използват 
в обществена полза (НПО -та). 

56) Разходи по издръжка на бивш/а супруг/а и на деца. 

57) Вноски по etableringskonto (този вид депозит се приспада от 
цялостният приход  на лицето за разлика от вноските в 
iværksætterkonto рубрика 27). Вноските по специалната сметка 
etableringskonto са с цел започаване на собствен бизнес и се 
освобождават от данък при определени условия. Данък с лихва 
се начсляват при обратното им теглене, ако не е започната 
фирмена дейност. Отнася се за период от една година между 16 
май  предходната и 15 май на настоящата. Минималната 
годишна стойност за сбора на рубрики 27 и 57 е 5 000 DKK. 
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58) Рубриката се използва в много редки случаи за 
допълнителни наложителни разходи, които не са платени от 
работодателя и са тясно свързани с трудовата дейност на 
лицето. Примери: разходи за храна, работно облекло, работно 
помещение, компютър и литература, ако съответните са 
доказуемо наложителни и не са покрити от работодателя. 
Вписва се само тази част от общите разходи, която надвишава  
5 600 DKK на годишна база. 
Лицето трябва да бъде в състояние да документира разходите 
при нужда от СКАТ. 

59) Включва разходи по годишна схема за аморизация и 
поддръжка на на защитени жилищни сгради (паметници на 
културата). При липса на схема, за същите еднократни разходи 
се използва рубрика 54. 

460) Необлагаема сума до 15 000 DKK на човек за година, която 
покрива заплатени работнически надници и ДДС (Moms) (но не 
и стойността на материали) за извършен външни и вътрешни 
ремонтни дейности по дома. 
Условие за това приспадане е парите да са преведени по банков 
или пощески път чрез чек, но НЕ и в кеш, както и фирмата 
извършила услугата да е ДДС регисрирана . 

 


