
Дания: ДДС при превоз на пътници от чуждестранни 
автобусни фирми 

 
Както е уредено в раздел 19 на датския закон за ДДС (Momsloven), 

чуждестранните автобусни туроператори, извършващи туристически превози 
в Дания, са задължени да се регистрират и плащат ДДС (също и съгласно 
раздел 13 (1), § 15 на закона за ДДС). 

 
Как да се регистрира фирмата по ДДС? 
Фирмата се регистрира по ДДС чрез попълване на формуляр 40.112, който 

се намира на адрес в интернет https://indberet.virk.dk/search/virk/40.112.  
След като се регистрира, ще получи регистрационен сертификат с датския 

CVR/SE-номер (основен регистрационен номер/номер по ДДС), който ще 
бъде изпратен на пощенския адрес. 

 
Как да се заяви парола за Е-данъци? 
За да се заяви парола за Е-данъци се ползва следният линк: 

www.skat.dk/password-business. В прозореца, който се отваря, се въвежда 
CVR/SE-номерът на фирмата и се кликва “Bestil”, за да се заяви парола. 
Тогава SKAT (Датската митническа и данъчна администрация) ще изпрати 
писмо с паролата на официалния адрес на фирмата. 

Паролата трябва да се използва, за да се създаде парола за Е-данъци за 
фирмата. (Трябва да се отбележи, че паролата в писмото губи валидност след 
30 дни.) Отива се на www.skat.dk/english и се избира “Log on with E-tax 
password” под “Log on for businesses”. Паролата в писмото се използва, за да 
се влезе и създаде собствена парола. Паролата, която се създава, е тази, която 
трябва да се използва за бъдещи влизания. 

 
Декларация по ДДС 
Когато фирмата се е регистрирала по ДДС, трябва да декларира ДДС за 

всеки ДДС-период. Тя ще получи и информация за ДДС-периода във връзка с 
регистрацията. Данъкът върху добавената стойност трябва да се декларира 
чрез използване на Е-данъци за бизнеса на SKAT (TastSelv Erhverv). 

 
Ако фирмата забрави да декларира ДДС, SKAT автоматично ще определи 

размера на дължимия ДДС и ще бъдат начислени лихва и такси. 
 
Повече информация е налична на www.skat.dk/english. 
 
Контакт със SKAT може да се установи на телефон +45 72 22 18 18 или да 

се изпрати e-mail - www.skat.dk/contact.  
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