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DANIA 

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

W duńskim systemie podatkowym występują dwa rodzaje interpretacji przepisów prawa podatkowego:

• Interpretacje ogólne - skierowane do wszystkich podatników - wydaje Minister ds. Podatków,

• Interpretacje indywidualne wydawane są przez Duńską Administrację Skarbową Skattestyrelsen.

Administracja podatkowa leży w kompetencji Skattestyrelsen, która w praktyce egzekwuje podatki poprzez Duński Urząd Skarbowy SKAT.

Praktyczny przewodnik po podatkach dla osób planujących podjąć pracę w Danii. (publikacja w j. polskim).

Polska posiada z Danią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 01.01.2003 r.
Tekst umowy oraz wykaz zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 

Każda z zawartych przez Polskę umów może różnić się co do rodzaju dochodów, które obejmuje swoją regulacją.

WSKAŹNIK

DOING BUSINESS 2020

CZAS 

poświęcony na rozliczenie i płatności podatków 

(liczba godzin łącznie w ciągu roku)

DANIA POLSKA

132 334

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://skat.dk/getfile.aspx?id=142081
https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania/
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VAT

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI SZCZEGÓŁOWE

INFORMACJE

CŁO 

• W Danii obowiązuje jednolita stawka VAT (po duńsku „moms”)

w wysokości 25%. Obejmuje ona import oraz towary i większość

usług.

• Nie ma stawek obniżonych.

• Istnieje lista towarów i usług zwolnionych z VAT (m.in. opieka

zdrowotna, edukacja, działalność artystyczna).

• 25% - stawka podstawowa na towary i usługi.
• 0% - towary i usługi zwolnione z VAT to m.in. opieka zdrowotna,

działalność edukacyjna i artystyczna, transport pasażerski

(z wyłączeniem transportu turystycznego), sprzedaż budynków,

działek i turbin wiatrowych (z wyłączeniem nowych budynków

i działek budowlanych) - więcej informacji

VAT

• Informacje na temat procedur celnych oraz wiążąca informacja 
taryfowa

• Towary importowane do Danii z krajów UE nie są objęte opłatą
celną. Należy jednak pamiętać o podatku VAT i zapoznać się
z listą towarów podlegających akcyzie.

CŁO
(w j. duńskim)

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2244395
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2244390
https://www.toldst.dk/english/
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2247447
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AKCYZA • Podatnikiem akcyzy (duń. punktafgift) jest osoba fizyczna, osoba
prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości
prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu
akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający
opodatkowaniu akcyzą.

• Płatność podatku akcyzowego staje się wymagalna z chwilą

sprzedaży towaru końcowemu nabywcy.
• Deklaracja składana do 15. dnia miesiąca następującego po

miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

• Alkohole spirytusowe 150 DKK  x 1 litr x moc %, wino 5,18-15,08 

DKK, piwo 48,74 DKK x 1 litr x moc %.

• Akumulatory niklowo-kadmowe 6 DKK/szt.

• Siatki papierowe 31,65 DKK/kg i plastikowe 69,63 DKK/kg.

• Czekolada 22,08-25,97 DKK/kg, kakao, lukrecja i słodycze z 

lukrecją, cukierki.

• Bibułki do papierosów 5 øre/szt. i snus 113 DKK/kg.

• Naczynia jednorazowe (talerze, sztućce, kubeczki) 60,77 DKK/kg.

• Kawa, w tym kawa instant 6,39-16,61 DKK/kg.

• Węgiel i koks 1758 DKK/tona.

• Benzyna 314,7 øre/litr.

• Papierosy 173,79 øre/szt., cygara i tytoń.

• Opłata za rejestrację samochodu osobowego 25% wartości auta 

do 65 tys. DKK, 85% wartości za auto od 65 tys. DKK do 202 200 

DKK i 150% powyżej tej kwoty.

AKCYZA

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://skat.dk/skat.aspx?oID=1921341
https://skat.dk/skat.aspx?oID=1921409
https://skat.dk/skat.aspx?oID=1946710
https://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2084586
https://skat.dk/skat.aspx?oID=2061870&chk=216701&lang=da
https://skat.dk/skat.aspx?oID=1946712
https://www.skat.dk/skat.aspx?oID=2061879
https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=2049003
https://www.skat.dk/skat.aspx?oID=2061405
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2294846
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234529
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234916
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CIT • Podatnicy mający siedzibę lub zarząd na terytorium Danii podlegają

CIT w Danii.

• 22% podstawy opodatkowania.

Praktyczny przewodnik w języku polskim
CIT

• Pobierany od niektórych dochodów uzyskiwanych w kraju przez

nierezydentów, będących osobami fizycznymi lub innymi

podmiotami.

• Dywidendy na rzecz spółki matki na ogół nie podlegają podatkowi

u źródła.

• Dywidendy: 27%/ 42% (nowa umowa z 18 maja 2020 r.). - więcej 

informacji (w j. duńskim)

WHT

WHT

PIT Składowe podatku PIT w Danii:
1. Podatek krajowy (progresywny) wedle progów podatkowych

(12,11% lub 15%).
2. Podatek lokalny (ustalany przez gminę) ok. 24,95% (2020).
3. AM-bidrag, czyli 8% składka na rynek pracy – obowiązkowa

– odliczana od pensji brutto.
4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne.
5. Nieobowiązkowy podatek kościelny ok. 0,67%.

PIT

Więcej informacji oraz wzory dokumentów dostępne są na portalu podatkowym (w j. duńskim). Tutaj podstawowe informacje w j. angielskim.

System podatkowy w Danii jest progresywny, a podatkiem

bezpośrednim obciążane są osoby, które:

• posiadają w Danii centrum interesów osobistych

lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

• przebywają w Danii dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

AKTUALIZACJA: 

LIPIEC 2021

https://skat.dk/getfile.aspx?id=139995
https://skat.dk/skat.aspx?oid=11002&vid=216358&lang=pl
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234902
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234902
https://www.skat.dk/getfile.aspx?id=140479
http://www.skat.dk/
https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=3099


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

NIP: 526-030-01-67
KRS: 0000109815

Kontakt:
tel.: 22 334 99 55

paih24@paih.gov.pl
www.paih.gov.pl

RYNKI ZAGRANICZNE
Informacje podatkowe

Przygotowanie:
Centrum Eksportu oraz Zagraniczne Biura Handlowe PAIH 
Departament Partnerstwa i Komunikacji

Zastrzeżenie:
Powyższy materiał jest chroniony prawami autorskimi, które przysługują Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. („PAIH”) i można
go wykorzystywać w sposób dozwolony przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U. z 2019, poz. 1231), ale jedynie w celach niekomercyjnych (tj. na użytek własny). Nie jest dozwolone komercyjne wykorzystanie
przekazywanych treści. Ponadto, materiał ten można wykorzystać, jeżeli przepisy lub zgoda uprawnionego zakładają, że wykorzystanie w celach
niekomercyjnych nie wymaga pozwolenia ze strony uprawnionego. Dla innych sposobów wykorzystania materiału niezbędne jest uzyskanie
pozwolenia od uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych. PAIH nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody bezpośredniej
lub pośredniej jakiegokolwiek rodzaju, w tym szkody za utratę zysków, wynikłej z całkowitego lub częściowego wykorzystania informacji
udostępnionych przez PAIH w niniejszym materiale. W związku z tym, każdy odbiorca tych informacji powinien sprawdzić przydatność i poprawność
wyżej wymienionych informacji zgodnie z ich przeznaczeniem i korzystać z tych informacji na własną odpowiedzialność. PAIH oraz jej pracownicy nie
ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakąkolwiek decyzję lub działanie podjęte w oparciu o wyżej wymienione informacje, ani za
jakiekolwiek konsekwencje wynikające z decyzji podjętych w oparciu o te informacje.

tel:+48223349955
mailto:paih24@paih.gov.pl
http://www.paih.gov.pl/
https://www.paih.gov.pl/pl
https://twitter.com/PAIH_pl
https://www.linkedin.com/company/polish-investment-and-trade-agency/
https://www.facebook.com/PAIH.gov/
https://www.youtube.com/user/polandinvest/videos

