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Информация за бизнеса 

 

 
 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА В ДАНИЯ 

 

Всяка компания в Дания трябва да се регистрира и да придобие  CVR-номер -  

Central Company Register Number (датския еквивалент на ЕИК номер).  

 

 

Различават се три основни юридически лица:  

1. Публично дружество с ограничена отговорност; 

2. Дружество с ограничена отговорност; 

3. Клон. 

 

 

Ако искате да създадете представителен офис  (repræsentationskontor) няма изисквания за 

регистрация. 

 

Датската агенция за търговията и дружествата (The Danish Commerce and Companies 

Agency  - DCCA) се занимава с регистрацията на фирмата и издава CVR-номер.  

 

Наемането на компетентен адвокат или юридически съветник може да ускори процеса на 

регистрация до 1-2 дена. 

 

 

 За намиране на адвокат ползвайте следния линк:  

http://www.copcap.com/content/us/our_services/useful_contacts/lawyers 
 За намиране на счетоводител ползвайте следния линк:  

http://www.copcap.com/content/us/our_services/useful_contacts/accountants 
 За регистрация на компания ползвайте следния линк:  

http://www.dcca.dk/sw63078.asp 
 
 

 

Контакти на Датската агенция за търговията и дружествата 
The Danish Commerce and Companies Agency 
Kampmannsgade 1 

1780 København V 

Phone:  +45 33 30 77 00 
Fax:  +45 33 30 77 99 

www.eogs.dk 
Е-mail:  eogs@eogs.dk  

 
 
 
 
 

http://www.eogs.dk/sw21252.asp
http://www.copcap.com/content/us/doing_business/facts/how_to_set_up_a_business/%5bemail%5deogs%5bsnabela%5deogs%5bpunktumet%5ddk
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РЕГИСТРАЦИЯ В ДАНЪЧНАТА СЛУЖБА 

 

Вашата фирма трябва да се регистрира за целите на данъчното облагане в 

Централната митническа и данъчна администрация (CCTA). CCTA издава  

документ за регистрация, който ще служи като регистрация по ДДС на Вашата 

фирма. 

 

Заявлението трябва да бъде подадено в осем дневен срок преди започване на бизнес 

дейностите на компанията. Обработката на заявката за регистрация отнема около осем 

дни. 

 

Когато заявката бъде разгледана, CCTA ще Ви изпрати набор от материали относно 

законодателството и процедурите по отношение на плащането на ДДС и други данъци. 

 

 За допълнителна информация относно датската данъчна система  ползвайте следния 

линк: 

http://www.skat.dk/  
 

Контакти на Централната митническа и данъчна администрация 

 

The Central Customs & Tax Administration (Skat)  

Østbanegade 123 

2100 København Ø 

Phone:  +45 35 29 73 00 

Fax:  +45 35 43 47 20  

 
 

ОТКРИВАНЕ НА БАНКОВА СМЕТКА  

 
За откриването на корпоративна банкова сметка е необходимо "искане за откриване на  

корпоративна сметка". Можете да го намерите във всяка голяма датска банка. Формулярът 

трябва да бъде върнат на датската банка с препратка/препоръка от местния клон на  

банката Ви в България. 

 

 За да намерите банки в района на Копенхаген ползвайте следния линк:  

http://www.copcap.com/content/us/our_services/useful_contacts/banks 
 
 

СЧЕТОВОДСТВО 

 
Датските органи изискват държавно упълномощен счетоводител да одитира 

годишния отчет. 

 

Препоръчва се ангажирането на счетоводител в ранните етапи на планиране, за да бъде 

съобразени всички датски счетоводни принципи. 

 

 За да намерите качествен счетоводител ползвайте следния линк: 

http://www.copcap.com/content/us/our_services/useful_contacts/accountants 
 

 

Също така се препоръчва наемането на счетоводна компания, докато компанията достигне 

размер, при който може да се поддържа счетоводител или финансист. 

 

http://www.skat.dk/
http://www.copcap.com/content/us/our_services/useful_contacts/banks
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Допълнителна информация за бизнеса 
 
Персонал и Работно време  

В Дания стандартната работна седмица се състои от 37 часа разпределени на 5 дневна 

седмица.  

 

Благодарение на системата на колективното договаряне няма горна граница за работното 

време в датското законодателство. Законодателството на ЕС налага таван на работното 

време на седмична от средно 48 часа, но датската система е много гъвкава в това 

отношение.  

 

 Агенции за намиране на персонал: 

http://www.copcap.com/content/us/our_services/useful_contacts/recruitment_agents 
 

 

Почивни дни 

В годината има 10 платените държавни празници, които се спазват. В допълнение, всички 

служители имат право  до 25 дни на почивка всяка година.  Дали това е платен отпуск 

зависи от продължителността на заетостта - за всеки месец на работа на работника или 

служителя се предоставят 2,08 дни платен отпуск. Тези изисквания са регулирани със 

закон. Допълнителни почивни дни може да съществуват в някои индустрии, в зависимост 

от колективните споразумения между работодателите и работниците в сектора. В много 

сектори се срещат допълнителни 5 дни.  

 
 
Данъчно облагане  

Датският корпоративен данък е 25%. 

 

Няма допълнителни местни данъци, франчайз или данък върху нетното благосъстояние. 

Корпоративният данък се изплаща след приспадане на разходите.  

 

Датската данъчна система е свързана с няколко точки на интерес  за чуждестранните 

инвеститори. Някои от атрактивните елементи са: 

• Малки социални разходи за служителите; 

• Конкурентоспособно, по-ефективно данъчно облагане чрез гъвкави методи за 

амортизация и финансиране; 

• Атрактивен режим за облагането на холдингите; 

• Специални режим на данъчно облагане на заплата на чуждестранни физически лица, 

които работят в Дания за по-кратък период от време; 

• Пълно данъчно приспадане по отношение на дивиденти от придобивания. 

 
 

Пазар на офис имоти 

Процентът на незаетите офиси са в момента около 4,5%, който е нисък в международен 

контекст. Наемните нива варират от 100 евро/кв.м. годишно до 240 евро/кв.м. годишно с 

изключение на режийните разходи.  

 

Централният бизнес район, северната част на Копенхаген и Ørestad са най-скъпите зони в 

района. Основни наемни нива в централния бизнес район са в диапазон EUR 160-

240/кв.м. годишно, без изключение на режийните разходи. 

Наемите на офиси извън централния бизнес  район и са в диапазона от EUR 100 – 

240/кв.м. годишно, с изключение на режийните разходи.  
 

 

http://www.copcap.com/content/us/our_services/useful_contacts/recruitment_agents
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ПАНАИРИ И ИЗЛОЖЕНИЯ В ДАНИЯ 

 

Панаирни центрове  

 

 

 

Bella Center Copenhagen 

Копенхаген 

www.bellacenter.dk 

 

 

 

Forum Copenhagen 

Копенхаген 

www.forumcopenhagen.dk 

 

 

 

Øksnehallen 

Копенхаген 

www.dgi-byen.dk 

 

 

 

MCH Messecenter Herning 

Хернинг 

www.mch.dk 

 

 

Scandinavian Congress Center Aarhus 

Орхус 

http://www.radissonblu.com/hotel-aarhus 

 

 

 

Aalborg Congress & Culture Centre  

Олбург 

www.akkc.dk 

 

 

 

Odense Congress Center 

Одензе 

www.occ.dk 

 

 

 

 
 

http://www.bellacenter.dk/
http://www.forumcopenhagen.dk/
http://www.dgi-byen.dk/
http://www.mch.dk/
http://www.radissonblu.com/hotel-aarhus
http://www.akkc.dk/
http://www.occ.dk/
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Предстоящи панаири и изложения в Дания  (2012 - 2013) 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ ЛОКАЦИЯ ЦИКЛИЧНОСТ ДАТИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

FOODPHARMATECH 
2012 

MCH Messecenter 
Herning 

на 
2 години 

13.11 - 15.11.2012 

Международен панаир за машини, 
опаковане и съставки за хранително-

вкусовата и фармацевтичната 
индустрия 

www.foodtech.dk 
 

AGROMEK 
2012 

MCH Messecenter 
Herning 

на 
2 години 

27.11 - 30.11.2012 
Международен панаир за 

селскостопанска техника, говеда и свине 
http://agromek.dk 

 

FORMLAND 
2013 

MCH Messecenter 
Herning 

два пъти 
годишно 

31.01 - 03.02.2013 
Най-големият скандинавски панаир за 
интериор, дизайн, домашни потреби и 

мебели 

www.formland.com 
 

VISION 
COPENGAGEN 

2013 

Øksnehallen 
Copenhagen 

два пъти 
годишно 

31.01 - 02.02.2013 Международен панаир на модата 
www.cphvision.dk 

 

CIFF - COPENHAGEN 
INTERNATIONAL 
FASHION FAIR 

2013 

Bella Center 
Copenhagen 

два пъти 
годишно 

07.02 - 10.02.2013 
08.08 - 11.08.2013 

Международен панаир на модата в 
Копенхаген 

http://ciff.dk 
 

FERIE FOR ALLE 
2013 

MCH Messecenter 
Herning 

веднъж 
годишно 

22.02 - 24.02.2013 Международно туристическо изложение 
www.ferieforalle.dk 

 

TEMA 
2013 

Bella Center 
Copenhagen 

на 
2 години 

24.02 - 27.02.2013 
Международен панаир за хотелиерство, 

ресторантьорство и кетеринг 
www.tema2013.dk 

 

SCANDEFA 
2013 

Bella Center 
Copenhagen 

веднъж 
годишно 

11.04 - 13.04.2013 Скандинавски дентален панаир 
www.scandefa.dk 

 

NATIONAL 
AGRICULTURAL 

SHOW 2013 

MCH Messecenter 
Herning 

веднъж 
годишно 

05.07 - 07.07.2013 Национален аграрен панаир 
www.landsskuet.dk 

 

HI-INDUSTRIMESSEN 
2013 

MCH Messecenter 
Herning 

на 
2 години 

септември 2013 
Панаир на промишлеността. 

Автоматика, електроника и роботика. 
Под доставки 

 

SECURITYUSER 
EXPO 
2013 

Копенхаген n/a 17.09 - 19.09.2013 
Търговско Експо на доставчици на 
продукти и услуги в охранителната 

индустрия 

www.securityuserexpo.com 
 

DANFISH 
INTERNATIONAL 

2013 

Aalborg Congress 
& Culture Centre 

на 
2 години 

09.10 - 11.10.2013 Международно риболовно изложение 
www.danfish.com 

 

http://www.foodtech.dk/
http://agromek.dk/
http://www.formland.com/
http://www.cphvision.dk/
http://ciff.dk/
http://www.ferieforalle.dk/
http://www.tema2013.dk/
http://www.scandefa.dk/
http://www.landsskuet.dk/
http://www.securityuserexpo.com/
http://www.danfish.com/
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