
 
 
 
 
 

Здравейте, 
 

Благодарим ви, че избрахте RT Tax за възстановяване на данъци от Дания! 
Да се погрижиш за данъците си от Дания никога не е било по-лесно! Просто следвайте 
стъпките: 

 

ПРИНТИРАЙТЕ всички страници от този файл; 
 

ПОПЪЛНЕТЕ регистрационния формуляр и Заявка за възстановяване на данъци; 
 

ПОДПИШЕТЕ на знаците „Х“; 
 

СЪБЕРЕТЕ документите, изброени по-долу: 
 

 Årsopgørelse формуляр, ако имате такъв (документ, който се издава от Датската Данъчна 
Администрация  в края на данъчната година); 

 Oplysningsseddel формуляр (документ, който се издава от всеки Ваш работодател, 
съдържащ информация за получения доход от работника и платените данъци). В случай, че 
не разполагате с този документ, в замяна може да се използват Вашите талони от 
последните чекове; 

 Трудов договор от Дания (ако го имате); 

 Копие на Вашия паспорт или лична карта. 
 
За да започне процедура по възстановяване на добавка за отпуск, е необходимо да 
предоставите писмо от FerieKonto или Вашия последен фиш за заплата, който съдържа 
основната информация относно добавката за отпуск. 

 

ПОЯСНЕНИЕ: Ако нямате нито един от тези документи - няма проблем! Подайте 
документите така, както са! Ние ще съберем останалите от ваше име! 

 
 

 ИЗПРАТЕТЕ ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ДО RT TAX! 
 

 Донесете или изпратете всички документи до офис – представителство на RT Tax: 
 
 

RT Tax Bulgaria 
 
София 1407 
ул. Kапитан Тодор Ночев 32 
офис 1 

 

Може да изпратите безплатно всички документи чрез Български пощи. За целта е необходимо да надпишете пощенски 
плик като приложения образец или да го разпечатате и залепите на нов плик. Не забравяйте да попълните Вашите 
имена и адрес под „Подател:“. 

Може да изпратите всички документи за наша сметка с Еконт Експрес до офис Кемпински, София. Може да подадете 
документите във всеки офис на Еконт Експрес или да заявите куриер на 0 7001 7300. 

За повече информация относно процедурата и цените по възстановяване на данъци, четете тук: www.rttax.bg или ни 
позвънете на: 0899 925 992 

 

ОТПУСНЕТЕ СЕ! ВАШАТА РАБОТА Е ДО ТУК! НИЕ ЩЕ ДОВЪРШИМ ОСТАНАЛОТО! 
 

 
 



 
 
 
 

 
След като изпратите/предоставите всички необходими документи на представител на 
RT Tax, ще се свържем с вас, за да обсъдим данъците ви от Дания и други въпроси. 
 
В зависимост от услугите, които ще ви бъдат необходими, ще ви помолим да заплатите 
нашата такса за обслужване. 
 
След получаване на плащането, ще ви предоставим услугите и ще ви информираме за 
процеса.  

 
 
 
 

 

Срокът на процедурата за Дания зависи от предоставената услуга и нейната сложност. 

Също така, зависи от това, какви документи са предоставени от клиента и колко бързи 

са датските власти. Обикновено, периодът е от 75 до 120 дни от датата, в която 

документите са пристигнали в обработващия офис на RT Tax. 

 
 
 
 
 

 
Подаване на данъчна декларация – 140 лв.  
 
Промяна на декларация – 200 лв. 
 
Намаляване/погасяване на дълг – 200 лв. 
 
Възстановяване на добавка за отпуск: 

С NemID / MIT ID (онлайн форма за кандидатстване за добавка за отпуск) - 100 лв. 
Без NemID / MIT ID (форма за кандидатстване за добавка за отпуск на хартиен 
носител) - 140 лв.  
 

Подаване на банкова сметка в Nemkonto  
С NemID / MIT ID: Подаване на банкова сметка в Nemkonto онлайн - 100 лв. 
Без NemID / MIT ID: Подаване на банкова сметка в Nemkonto на хартиен носител – 
140 лв. 

 
Отписване от националния регистър/актуализация на нов адрес - 100 лв.

 



Документи за
попълване

Моля, попълнете на ЛАТИНИЦА (с английски 
букви) и се подпишете на всички места, 

обозначени с Х .



МОЛЯ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЛАТИНСКИ БУКВИ!

Име, Фамилия: Aдрес:

Дата на раждане: ______ г/ ____ м/ ____ д (за кореспонденция)

Тел./Моб.:

E-mail:

CPR number (Personal Identity Number) 10 цифри:

Моля, маркирайте услугата или услугите, които ви интересуват:

Подаване на данъчна декларация. Тази услуга се изисква, когато данъчната служба не издава годишна

данъчна оценка (Arsopgorelse). Всяка година декларацията, за предходната година трябва да бъде попълнена до 1 юли.

Промени на декларацията. Предоставяме тази услуга, когато промени на данъчната декларация са необходими

за прилагане на различни данъчни облекчения или когато се налагат промени поради невярна информация в Датската

данъчна служба (приходи, платени данъци, период на работа).

Намаляване/погасяване на дълг. Предоставяме тази услуга, когато клиентът получи писмо за дълг от 

Датската данъчна служба. Ще прегледаме декларацията и ще приложим наличните данъчни облекчения или ще коригираме

информацията (доходи, платени данъци, период на работа). Поради промени в декларацията, дългът може да бъде намален

или погасен.

Възстановяване на добавка за отпуск. Всички, които са работили в Дания, са заработили добавка за отпуск.

Ако сте спрели да работите и не сте използвали почивката си, може да си върнете добавката за отпуск. Възстановяването

може да се извърши за предходните 3 години.

ВАЖНО: Моля, добавете всички писма от Feriekonto или други фондове за отпуск.

Искате ли да кандидатствате за детски надбавки (Børnepenge) чрез нашата фирма? Да Не

 Адрес, който сте предоставили на датския национален регистър (Folkeregisteret), когато сте напуснали Дания:

Моля въведете ВСИЧКИ пристигания и заминавания от/до Дания, с изключение на кратките ваканции:

пристигане ______ г/ ____ м/ ____ д заминаване ______ г/ ____ м/ ____ д
пристигане ______ г/ ____ м/ ____ д заминаване ______ г/ ____ м/ ____ д

Имате ли активна банкова сметка в Дания? Да Не

Избрали ли сте Вашия NemKonto? Да Не Не знам какво означава това

Искате ли да промените профила си в "NemKonto"? Да Не

Имате ли лична карта и паспорт за NemID, MIT ID или TastSelv?

NemID TastSelv MIT ID Нямам
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Колко работодатели имахте в Дания?

Трябва да посочите ВСИЧКИ ВАШИ РАБОТОДАТЕЛИ. Неспазването на това може да предизвика проблеми,при възстановяването на данъците Ви.

Ако сте имали повече от двама работодатели, моля, предоставете информацията на отделен лист.

1. Компания: Tel./Fax:

Адрес: E-mail:

Разстояние от дома до работното място _______ км
Работил/а от:______г/____м/___д до ______г/____м /____д  

2. Компания:

Адрес:

Tel./Fax:

E-mail:

Разстояние от дома до работното място _______ км
Работил/а от:______г/____м/___д до ______г/____м /____д  

3. Компания:

Адрес:

Tel./Fax:

E-mail:

Разстояние от дома до работното място _______ км
Работил/а от:______г/____м/___д до ______г/____м /____д  

Вашият работодател плащал ли е за квартира и осигурявал ли ви е безплатна храна? Да Не

Вашият работодател заплащал ли е пътните ви разходи от местоживеенето

в Дания до работното ви място или предоставял ли ви е служебен автомобил? Да Не

С подписването на този документ аз заявявам,че Подпис: X
информацията, предоставена от мен, е пълна, точна и вярна. Дата: X

Бележки на клиента:

Бележи на RT Tax:

1             2             3             4             5                    повече от 5
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МОЛЯ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЛАТИНСКИ БУКВИ!

ВАШИЯТ ПОЩЕНСКИ АДРЕС:
(МОЛЯ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ГЛАВНИ БУКВИ) (ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ)

(УЛИЦА, НОМЕР, БЛОК, ВХОД, АПАРТАМЕНТ)

(ГРАД/СЕЛО, ОБЛАСТ)

(ПОЩЕНСИ КОД И ДЪРЖАВА)

ВАЖНО:   
● НОМЕРЪТ НА БАНКОВАТА СМЕТКА, КОЙТО ЩЕ ПРЕДОСТАВИТЕ ПО-ДОЛУ, ЩЕ БЪДЕ ДОБАВЕН В NEMKONTO.

● NEMKONTO е системата, която се използва от различни датски власти за получаване на информация за вашата лична 

банкова сметка, за да ви преведат или възстановят данъци, добавка за отпуск, детски надбавки, обезщетения за

 безработица и други, които ви принадлежат.

● Ако имате датска банкова сметка, тя автоматично се вписва към NEMKONTO. Можете да добавите или промените 

банковата си сметка в NEMKONTO по всяко време. Добавянето на нова сметка, отнема до 16 седмици.

БЕНЕФИЦИЕНТ (ПОЛУЧАТЕЛ) БАНКОВИ ДЕТАЙЛИ

НОМЕРЪТ НА БАНКОВАТА НА СМЕТКА (IBAN):

ВАЛУТА НА СМЕТКАТА:

ПЪЛНО ИМЕ НА ТИТУЛЯРА НА СМЕТКАТА:

ИМЕ НА БАНКАТА:

С подписването на този документ, аз заявявам, че Подпис: X
информацията, предоставена от мен е пълна, точна и вярна.
Съгласен съм с реда и условията, посочени в този формуляр. Дата: 2 0  _   _  /  _   _  /  _   _  



Документи за
подписване

Моля, подпишете се на всички места, обозначени 

с Х , без да попълвате нищо друго. .



POWER OF ATTORNEY 
 

 

I, the undersigned ___________________________________ CPR nr._____________________ residing at 

____________________________________________________________________ (hereinafter referred to as the 

“Principal”), hereby grant a power of attorney to the company, Unidata, Inc. its officers and / or employees with 

its registered address at Ozeskienes 15, Kaunas LT-44254, Lithuania, (hereinafter referred to as the “Agent”), to 

sign, verify and file all the principal’s individual holiday allowance (Feriepenge). On the basis of this power of 

attorney Unidata, Inc. its officers and/or employees are given the authority:  

1. To act as an agent in dealing with the Principal’s individual Denmark holiday allowance (Feriepenge) 

applications for the  years ………… - …………. .  

2. To use own postal address on the Principal’s holiday allowance (Feriepenge). To receive all correspondence 

from the Denmark Holiday allowance (Feriepenge) Authorities.  

The undersigned does hereby appoint Unidata, Inc officers and / or employees as his/her attorney to receive, 

endorse, and collect cheques payable to the order of the undersigned. All rights, powers and authority of Unidata, 

Inc its officers and / or employees to exercise the prerogatives granted herein shall commence and be in full force 

and effect and remain in full force and effect for a period of twenty four months of the date of its signing.  

 

 

 

Date: ______________________________________________  

Signature of the Principal: X___________________________ 
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giver hermed Skattestyrelsen tilladelse til, at alle henvendelser fra Skattestyrelsen til mig også sendes til:/

hereby authorise the Danish Tax Agency to send all communication from the Danish Tax Agency to
both me and to:

Samtykkeerklæring/
Declaration of consent

Blanket om samtykke til at Skattestyrelsen retter henvendelse til en partsrepræsentant/

Declaration of consent for the Danish Tax Agency to contact an agent representing a party

Undertegnede:/I:

Navn/Name

Adresse/Address

CPR-/CVR-nr./

Civil reg. no./Central business reg. no.

• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •

Dato/Date Underskrift/Signature

som er min repræsentant i forhold til Skattestyrelsen. Denne tilladelse gælder, indtil Skattestyrelsen

har modtaget underretning om, at tilladelsen er tilbagekaldt./

who represents me in relation to the Danish Tax Agency. This authorisation is in effect until the
Danish Tax Agency have been notified of its revocation. 

Repræsentantens navn/Name of representative

Adresse/Address

The Danish Tax Agency is part of the Danish Customs and Tax Administration



Signature

 

to another account you have to send us a perfect copy of your passport/drivers licence attached to this 

 

Bank in Europe

Bank in other countries



Telefonnummer 

72 22 27 95

Name and address 

Name und Adresse 

Imie, nazwisko, adres 

Navn og adresse

04.069  EN/DE/PL/DK

20
20
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5

Civil reg. no. 

Personenkennnummer 

PESEL 

Personnummer

Mail via 

skat.dk/kontakt

TastSelv Internet 

skat.dk/tastselv

Assessed deductions/Steuerfreibeträge/Odliczenie podatkowe/Ligningsmæssige fradrag

Date 

Datum  

Data 

Dato

Signature 

Unterschrift 

Podpis  

Underskrift

Contact phone number 

Telefonnummer für evtl. Rückfragen 

Numer telefonu, pod ktorym mozna kierowac ewentualne pytania 

Telefonnummer hvortil evt. henvendelse kan rettes

You are responsible for ensuring that the information declared is accurate and complete. 
Es ist Ihre Verantwortung, dass die Informationen in der Steuererklärung vollständig und korrekt sind. 
To jest twoj obowiazek i zapewnienie, ze podane informacje sa kompletne i prawidlowe. 
Det er dit ansvar, at de oplysningerne er fyldestgørende og korrekte.

Deduction for transport between home and work 

Kilometerpauschale für Fahrten zwischen Wohnort und Arbeitsplatz 

Odliczenie kosztów dojazdów do pracy 

Befordringsfradrag

Travel expenses (deduction for food and accomodation), cannot exceed DKK 28,600 

Kosten für Unterkunft und Verpflegung, maximal 28.600 kr. 

Koszty zakwaterowania i wyżywienia, maksymalnie 28.600 kr. 

Rejseudgifter (fradrag for kost og logi på rejser, højst 28.600 kr.)

Amounts in DKK 
Beträge in DKK 

Kwota w duńskich koronach 
Beløb i kroner

Box 
Rubryka 

Rubrik Felt nr.

2020

Supplementary information to the tax assessment notice for 2020 
Ergänzende Angaben zum Steuerbescheid 2020 
Dodatkowe informacje do zeznania podatkowego za 2020 
Supplerende oplysninger til årsopgørelsen for 2020 

Please fill in the periods of employment: 

Bitte hier die Beschäftigungszeiträume eintragen: 

O okresach zatrudnienia w Danii poinformuj w tym miejscu: 

Oplys om arbejdsperioder i Danmark her: 

Side 1/2

69 722:9

53 429

51 417

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • • •

If you are liable to pay tax to Denmark for a shorter period than one year: 

Do you wish to have your income in Denmark converted into income for the full year 

and combined with your personal allowance? 

If “Yes”, mark with an X.

• • • • • • •

Ved skattepligt til Danmark i en kortere periode end ét år: 

Ønsker du personfradrag kombineret med helårsomregning af din delårsindkomst? 

Hvis ja, sæt X

Falls Sie nicht das ganze Jahr in Dänemark gearbeitet haben und den persönlichen 

Steuerfreibetrag beantragen möchten, Setzen Sie eine Markierung X.

Jeśli pracowali Państwo w Danii w okresie krótszym niż rok, należy zaznaczyć X, 

jeżeli chcieliby Państwo uzyskać kwotę wolną od podatku.

• • • • • • •

The Danish Tax Agency is part of the Danish Customs and Tax Administration

.
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Telefonnummer 

72 22 27 95

Name and address 

Name und Adresse 

Imie, nazwisko, adres 

Navn og adresse

04.069  EN/DE/PL/DK

20
21
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5

Civil reg. no. 

Personenkennnummer 

PESEL 

Personnummer

Mail via 

skat.dk/kontakt

TastSelv Internet 

skat.dk/tastselv

Assessed deductions/Steuerfreibeträge/Odliczenie podatkowe/Ligningsmæssige fradrag

Date 

Datum  

Data 

Dato

Signature 

Unterschrift 

Podpis  

Underskrift

Contact phone number 

Telefonnummer für evtl. Rückfragen 

Numer telefonu, pod ktorym mozna kierowac ewentualne pytania 

Telefonnummer hvortil evt. henvendelse kan rettes

You are responsible for ensuring that the information declared is accurate and complete. 
Es ist Ihre Verantwortung, dass die Informationen in der Steuererklärung vollständig und korrekt sind. 
To jest twoj obowiazek i zapewnienie, ze podane informacje sa kompletne i prawidlowe. 
Det er dit ansvar, at de oplysningerne er fyldestgørende og korrekte.

Deduction for transport between home and work 

Kilometerpauschale für Fahrten zwischen Wohnort und Arbeitsplatz 

Odliczenie kosztów dojazdów do pracy 

Befordringsfradrag

Travel expenses (deduction for food and accomodation), cannot exceed DKK 29,300 

Kosten für Unterkunft und Verpflegung, maximal 29.300 kr. 

Koszty zakwaterowania i wyżywienia, maksymalnie 29.300 kr. 

Rejseudgifter (fradrag for kost og logi på rejser, højst 29.300 kr.)

Amounts in DKK 
Beträge in DKK 

Kwota w duńskich koronach 
Beløb i kroner

Box 
Rubryka 

Rubrik Felt nr.

2021

Supplementary information to the tax assessment notice for 2021 
Ergänzende Angaben zum Steuerbescheid 2021 
Dodatkowe informacje do zeznania podatkowego za 2021 
Supplerende oplysninger til årsopgørelsen for 2021 

Please fill in the periods of employment: 

Bitte hier die Beschäftigungszeiträume eintragen: 

O okresach zatrudnienia w Danii poinformuj w tym miejscu: 

Oplys om arbejdsperioder i Danmark her: 

Side 1/2

69 722:9

53 429

51 417

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • • •

If you are liable to pay tax to Denmark for a shorter period than one year: 

Do you wish to have your income in Denmark converted into income for the full year 

and combined with your personal allowance? 

If “Yes”, mark with an X.

• • • • • • •

Ved skattepligt til Danmark i en kortere periode end ét år: 

Ønsker du personfradrag kombineret med helårsomregning af din delårsindkomst? 

Hvis ja, sæt X

Falls Sie nicht das ganze Jahr in Dänemark gearbeitet haben und den persönlichen 

Steuerfreibetrag beantragen möchten, Setzen Sie eine Markierung X.

Jeśli pracowali Państwo w Danii w okresie krótszym niż rok, należy zaznaczyć X, 

jeżeli chcieliby Państwo uzyskać kwotę wolną od podatku.

• • • • • • •

The Danish Tax Agency is part of the Danish Customs and Tax Administration

.
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Telefonnummer 

72 22 27 80

Name and address 

Name und Adresse 

Imie, nazwisko, adres 

Navn og adresse

04.069  EN/DE/PL/DK

20
23

.0
2

Civil reg. no. 

Personenkennnummer 

PESEL 

Personnummer

Mail via 

skat.dk/kontakt

TastSelv Internet 

skat.dk/tastselv

Assessed deductions/Steuerfreibeträge/Odliczenie podatkowe/Ligningsmæssige fradrag

Date 

Datum  

Data 

Dato

Signature 

Unterschrift 

Podpis  

Underskrift

Contact phone number 

Telefonnummer für evtl. Rückfragen 

Numer telefonu, pod ktorym mozna kierowac ewentualne pytania 

Telefonnummer hvortil evt. henvendelse kan rettes

You are responsible for ensuring that the information declared is accurate and complete. 
Es ist Ihre Verantwortung, dass die Informationen in der Steuererklärung vollständig und korrekt sind. 
To jest twoj obowiazek i zapewnienie, ze podane informacje sa kompletne i prawidlowe. 
Det er dit ansvar, at de oplysningerne er fyldestgørende og korrekte.

Deduction for transport between home and work 

Kilometerpauschale für Fahrten zwischen Wohnort und Arbeitsplatz 

Odliczenie kosztów dojazdów do pracy 

Befordringsfradrag

Travel expenses (deduction for food and accomodation), cannot exceed DKK 30,500 

Kosten für Unterkunft und Verpflegung, maximal 30.500 kr. 

Koszty zakwaterowania i wyżywienia, maksymalnie 30.500 kr. 

Rejseudgifter (fradrag for kost og logi på rejser, højst 30.500 kr.)

Amounts in DKK 
Beträge in DKK 

Kwota w duńskich koronach 
Beløb i kroner

Box 
Rubryka 

Rubrik Felt nr.

2023

Supplementary information to the tax assessment notice for 2023 
Ergänzende Angaben zum Steuerbescheid 2023 
Dodatkowe informacje do zeznania podatkowego za 2023 
Supplerende oplysninger til årsopgørelsen for 2023

Please fill in the periods of employment: 

Bitte hier die Beschäftigungszeiträume eintragen: 

O okresach zatrudnienia w Danii poinformuj w tym miejscu: 

Oplys om arbejdsperioder i Danmark her: 

Side 1/2

69 722:9

53 429

51 417

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • • •

If you are liable to pay tax to Denmark for a shorter period than one year: 

Do you wish to have your income in Denmark converted into income for the full year 

and combined with your personal allowance? 

If “Yes”, mark with an X.

• • • • • • •

Ved begrænset skattepligt til Danmark i en kortere periode end ét år: 

Ønsker du personfradrag kombineret med helårsomregning af din delårsindkomst? 

Hvis ja, sæt X

Falls Sie nicht das ganze Jahr in Dänemark gearbeitet haben und den persönlichen 

Steuerfreibetrag beantragen möchten, Setzen Sie eine Markierung X.

Jeśli pracowali Państwo w Danii w okresie krótszym niż rok, należy zaznaczyć X, 

jeżeli chcieliby Państwo uzyskać kwotę wolną od podatku.

• • • • • • •

The Danish Tax Agency is part of the Danish Customs and Tax Administration

Fra (dato) Til (dato)

Fra (dato) Til (dato)

Fra (dato) Til (dato)

.

1
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Information to the Danish Tax Agency about residence etc. when leaving Denmark

Emigration

The address you are leaving CPR no. (civil reg. no.)

Name

Spouse

Date of departure Spouse’s date of departure

Address in the country you are moving to

E-mail

Remember to inform your municipality that you are moving and to give them your
contact address, if any.

The reason why you are leaving Denmark

Education Au pair

Short working
assignment

Do you still own/rent a residence in Denmark while you are staying abroad?

No Yes

Period

- or has your residence been put up for sale? If so, please

enclose/attach sales agreement

If yes, please state from which date and for how long a period
(documentation, lease or similar must be encolsed/attached)

If yes, which type?

(house, appartment or room) 

No Yes

If you have sold or abandoned your

residence, state the date:

If you have kept the residence, please state if you have temporarily rented it out to others while you are abroad?

No Yes

Period

No Yes

Do you own real property, business enterprises, investment units or shares in Denmark?

Do you still have income from Denmark, for example state education grants (SU), unemployment benefits

from an unemployment fund, leave benefits, pensions, early retirement benefits or other benefits?

Are you employed by the EU, UN, NATO or a similar organisation? 

If yes, enclose/attach documentation

If you still have income from Denmark (if you ticked “Yes” in the box above),
do you agree that you are still liable to pay tax on this income in Denmark
after you left Denmark (that you are subject to limited tax liability)?

Your contact phone numer

No Yes

No Yes

No Yes

• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •

Date Signature of the
person leaving

Have you been stationed by a Danish public authority?

If yes, encolse/attach documentation

Have there been any extraordinary contributions to company pension schemes within the last 5 or 10 years?

No Yes

Please submit the form either by attaching it in an e-mail via E-tax (TastSelv) or sending it by post to: 

Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing, Denmark

Is your spouse, if any, employed by the EU, UN, NATO or a 

similar organisation?

No Yes

Has your spouse, if any, been stationed by a Danish public authority?

No Yes

Did you exercise share options/receive options to purchase shares, for example as part of your employment?

Do you think that your full tax liability to Denmark ended when you left Denmark?

No Yes If yes, encolse/attach documentation

No Yes

If yes, state the address of the property, business CVR no. (cen-
tral business reg. no.) or name of investment units or shares

No Yes

(if you submit the form via E-tax (TastSelv),
no signature is necessary)

The Danish Tax Agency is part of the Danish Customs and Tax Administration
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Send to 

Lønmodtagernes Feriemidler  
Kongens Vænge 8 
DK-3400 Hillerød 

 

Application for the payment of holiday funds in the event of early retirement or leaving 
Denmark.  

 
You need to use this form to apply for the payment of holiday funds if you do not have NemID. 
You can apply for the payment of holiday funds for the period 1 September 2019 to 31 August 2020 if you have 
accrued holiday under the Danish Holiday Act for the whole of or part of the period. If the application is approved, we 
will calculate your payment on the basis of information from your employer(s) for that period. 
 
How to apply 
• Fill out and sign the form. Remember to attach the needed documentation. 
• Send the form to Lønmodtagernes Feriemidler, Kongens Vænge 8, DK-3400 Hillerød. 

 
Please note that you will be applying for payment of your entire savings in Lønmodtagernes Feriemidler. The 
application cannot be cancelled once the fund has calculated the payment. If you have previously been paid some of 
your holiday funds, they will have been deducted from your savings.  

 

Your information 
Name Civil registration number 

Address Telephone number 

Tax liability 

(mark with X) 

 I pay regular Danish taxes 

 I have special tax conditions (if you select this, you must fill out page 2) 

 
 Situation Documentation that you need to send with the application 

 
Disability pension 

• Documentation for being entitled to a disability pension (for example, letter granting you the pension 
or a payment letter) 

 
Senior pension 

• Documentation for being entitled to a senior pension (for example, letter granting you the pension or 
a payment letter) 

 
Early pension 

• Documentation for being entitled to an early pension (for example, letter granting you the pension or 
a payment letter) 

 
Early retirement 
pension 

• Documentation for having left the labour market (for example, letter of termination/resignation) 
• Documentation for being entitled to an early retirement pension (for example, letter granting you the 

pension or a payment letter) 
 

Flexible employment 
scheme (fleksydelse) 

• Documentation for having left the labour market (for example, letter of termination/resignation) 
• Documentation for being entitled to the flexible employment scheme (for example, letter of 

termination/resignation or a payment letter) 
 

Paid old-age pension 
benefits 

• Documentation for having left the labour market (for example, letter of termination/resignation) 
• Documentation for being entitled to old-age pension benefits (for example, letter granting the benefits 

or a payment letter) 
 

Left Denmark 
• Documentation for having left the Danish labour market (for example, letter of termination/resignation) 
• Documentation for having resided outside of Denmark for at least six months 

 

Legal declaration 
I hereby solemnly declare that I have left the Danish labour market 
Date Applicant’s signature 

 
Lønmodtagernes Feriemidler collects information that is relevant to processing the application and passes on this information to, for example, 
unemployment insurance funds and municipalities. The payment of holiday funds may have an impact on the payment of your public benefits, 
such as welfare benefits, pension and rent subsidies. If you are in doubt, you should contact the scheme that pays the benefit. 

 

We process your application within 6 weeks. When we have processed your application, you will get a letter with the detailed 
information about your payment. Please note that you will be notified if your application is rejected. If you have questions 
concerning your case, please contact Lønmodtagernes Feriemidler by calling +45 70 11 41 00. 

5 800 007 lfmgb 
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Договор за предоставяне на услуги №  0….. 

гр. София, ………………..  
Страните по договора,  „ЕЙЧТИ Консултинг ООД“; София 1407, ул. Kапитан Тодор Ночев 32, офис 1;  ЕИК: 203538159, представлявана от Росен 

Ковачев, (по-нататък се нарича – Изпълнител),  и …………………………………………………………………………………………; (Име, адрес, ЕГН) 

(по-нататък се нарича – Клиент), сключиха следното споразумение (по-нататък се нарича – Договор, с настоящия договор):  
Член 1. Предмет на договора 
1. С настоящия договор Изпълнителят се задължава да предостави на Клиента услуги за попълване, подаване, администриране на декларация(-и) 

или други документи, а също така и консултантски услуги, с цел да получи възстановяване на надплатени данъци или получаване на социални 
помощи от чужди държавни институции.  

2. Клиентът се задължава да предостави всички необходими документи за извършване на услугата и да заплати за извършените услуги. 
Член 2. Сключване и валидността на договора 
1. Настоящият договор влиза в сила от момента на подписването му и когато клиентът заплати пълната такса в установения в чл. 3, ал.1 т. в) срок.  
2. Настоящият договор може да бъде променен и допълнен единствено с писмено споразумение и от двете страни.  
3. Нищожността на някоя клауза от договора или невалидността й не води до нищожност на Договора като цяло.  
Член 3. Задължения на Страните 
1. Клиентът е длъжен: 

а) да предостави на Изпълнителя всички документи, а също така и точна информация, необходима за предоставянето на услуги; 
б) незабавно (в рамките на 2 работни дни) да уведоми Изпълнителя за промени в предоставената информация, а също така незабавно да уведоми 
за променените документи за самоличност, постоянен адрес, номер на телефона, адрес на електронна поща, банкови детайли;  
в) да заплати на Изпълнителя възнаграждение за предоставените услуги и в рамките на 7 работни дни от издаването на фактурата да изпрати 
платежно нареждане за извършено плащане по имейл до Изпълнителя.  
г) да спазва задължение за поверителност, предвидено от настоящия договор.  

2. Клинетът декларира и е съгласен, че:  
а) Изпълнителят не е задължен да извършва услугата, преди да е получил платежно нареждане като доказателство за плащане на цялата такса 
от страна на Клиента.  
б) Изпълнителят не носи отговорност за предоставените отговори и решения на чужди институции; 
в) Изпълнителят не поема отговорност и не може да контролира нито отговорите на чужди институции и подаване на запитвания, нито сроковете 
на отговорите.  

3. Изпълнителят е длъжен: 
а) След като Клиентът заплати цялата такса за услугата, да изпълнява поетите ангажименти, така че изпълнението да отговаря най-добре на 
интересите на Клиента;  
б) след поискане на Клиента в рамките на 10 дни да предостави поискана от него информация за изпълнение на настоящия договор; 
в) да приема предоставените от Клиента документи, информация, а също така и промените й и да ги обработи; 
г) след като Изпълнителят не е успял да предостави услугите съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 3, т. б), г), д), ж), з), след поискване на Клиента, 
изпълнителят в рамките на 10 календарни дни се задължава да върне комисионата.  

Член 4. Условия за предоставяне на услугите 
1. За изпълнение на настоящия договор Клиентът трябва да издаде пълномощно в установената форма, което да позволи на Изпълнителя да 

извършва действия, които имат отношение към услуга, която ще предостави. Изпълнителят е отговорен пред Клиента, че пълномощното ще 
бъде използвано единствено за целите на удовлетворяване на интересите на Клиента и единствено за постигане на цел, предвиден от настоящия 
договор.  

2. Изпълнителят не носи отговорност пред Клиента за продължителността на процедурата на предоставяната услуга. Продължителността на 
процедурата на предоставяната услуга зависи от продължителността на действията, които извършват компетентните институции на чужда 
държава. Срокът на предоставяне на услугата, който декларира Изпълнителят, е ориентировъчен, основан на практиката, който може да не 
съвпада с конкретен срок на изпълнение на настоящия договор.  

3. Възнаграждение на Изпълнителя включва:  
а) 140 лв., в случаите, когато е предоставена услуга във връзка с подаване на данъчна декларация до данъчния орган на Дания; 
б) 200 лв., в случаите, когато е предоставена услуга във връзка с подаване на променена данъчна декларация до данъчния орган на Дания; 
в) 100 лв. с NemID / MIT ID или 140 лв. без NemID / MIT ID, в случаите, когато е предоставена услуга във връзка с подаване на документите за 
възстановяване на добавки за отпуск до органа на Дания (таксата не се възстановява, ако възстановяването на добавката за отпуск не е издадено, 
не по вина на Изпълнителя); 
г) 100 лв. с NemID / MIT ID или 140 лв. без NemID / MIT ID, в случаите, когато е предоставена услуга във връзка с активиране на банкова сметка 
като Nemkonto до органа на Дания; 
д) 100 лв., в случаите, когато е предоставена услуга във връзка с отписване от националния регистър или актуализация на нов адрес в Датския 
национален регистър (Folkeregisteret); 
е) 260 лв., в случаите, когато е предоставена услуга във връзка с присъждането на детски надбавки в Дания; 
f) 140 лв., в случаите, когато е извършена услуга във връзка с подаването на документите за възстановяване на замразена сума за отпуск пред 
органа на Дания (таксата не се възстановява, ако възстановяването на замразеното обезщетение за отпуск не е издадено не по вина на 
Изпълнителя); 

4. Изпълнението на споразумението започва, едва след като двете страни го подпишат и след като Клиентът заплати съответната такса. 
5. В случай, че властите в Дания откажат да намалят дълга на клиента или да платят надплатения данък върху дохода по време на услугата за 

корекция на данъчната декларация не по вина на Изпълнителя, Изпълнителят възстановява половината от таксата за обслужване, платена от 
Клиента на Изпълнителят. 

6. В случай, че властите на Дания откажат да предоставят детски надбавки не по вина на Изпълнителя, Изпълнителят възстановява половината от 
таксата за услуга, платена от Клиента на Изпълнителя. 

Член 5. Възнаграждение и заплащане на неустойка 
1. Ако Клиентът прекратява договора едностранно или се отказва от по-нататъшно изпълнение на настоящия договор, не в резултат на извършено 

съществено нарушение от страна на Изпълнителя, Клиентът се задължава да заплати на Изпълнителя неустойка в размер на 44 EUR. В този 
случай, Клиентът също така е длъжен да покрие всички разходи на Изпълнителя, т.е. обезщетение, което е възникнало до получаване на 
съобщение за прекратяване на договора, а също така да компенсира други загуби, които претърпи Изпълнителя.  

2. Ако Изпълнителят едностранно прекратява настоящия договор и се отказва да го изпълнява в резултат на извършено нарушение на настоящия 
договор от страната на Клиента, Клиентът се задължава да заплати на Изпълнителя компенсация - ½ част от цялото възнаграждение, но не по-
малко от 90 лв. В този случай Клиентът също така е длъжен да покрие всички разходи на Изпълнителя, т.е. обезщетение, което е възникнало до 
получаване на съобщение за прекратяване на договора, а също така да компенсира други загуби, които претърпи Изпълнителя.  

Член 6. Отговорност 
1. Клиентът е отговорен пред Изпълнителя за автентичността на предоставените документи, а също така и за отговарянето на реалността на 

информацията.  
2. Клиентът е отговорен пред Изпълнителя за правилно (своевременно) съобщение за промяна на информация, която е предоставена на 
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Изпълнителя, променени документи за самоличност, постоянен адрес, номер на телефона, адрес на електронна поща, банкови детайли на 
Клиента.  

3. Клиентът е отговорен пред Изпълнителя за каквито и да било други нарушения на настоящия договор.  
4. Вината на Изпълнителя възниква единствено при наличие на вината му. 
5. Изпълнителят не е отговорен пред Клиента за размер на изплатената сума от чуждестранна институция. Изпълнителят не е длъжен да изисква 

от институция на чужда държава изплащане на допълнителни суми и/или да инициира спор за изплатените суми или размерите им.  
6. Изпълнителят не е отговорен пред Клиента за размера на изплатени суми или окончателен срок на извършването на услугата.  
7. Изпълнителят не е отговорен пред Клиента за заплащането на суми или окончателен резултат, ако Клиентът е имал право да получава това, 

което изисква, или ако Клиентът не е изпълнил или е изпълнил неправилно разпоредбите на член 3, алинея 1 от настоящия договор.  
8. Ако Клиентът нарушава член 3, алинея 1 от настоящия договор, той е длъжен незабавно да заплати на Изпълнителя глоба в размер на 90 лв.  
Член 7. Едностранно прекратяване на договора 
1. Изпълнителят има право едностранно, без съдебен процес, да прекрати настоящия договор в резултат на извършено съществено нарушение на 

настоящия договор от страната на Клиента, т.е. когато Клиентът нарушава поне една точка на член 3, алинея 1 от настоящия договор.  
2. Клиентът има право едностранно, без съдебен процес, да прекрати настоящия договор, когато Изпълнителят нарушава поне една точка на член 

3, алинея 3 от настоящия договор и ако Изпълнителят по това време не е представил декларация на Клиента за възстановяване на данъка върху 
доходите в компетентна институция (учреждение) на чужда държава.  

3. Изпълнителят има право едностранно да прекрати настоящия договор, ако той е подал писмено запитване до компетентна институция 
(учреждение) на чужда държава, и след това в рамките на три месеца компетентна институция на чужда държава не предостави никаква 
информация за извършване на процедурата на обезщетение и не е заплатила на Клиента обезщетение, което се полага.  

4. Изпълнителят след прекратяване на настоящия договор не е длъжен да върне на Клиента оригинални документи, но трябва да предостави копия 
от документите, ако са били запазени такива.  

Член 8. Задължение за поверителност 
1. Настоящия договор, факт на сключването му, съдържанието, както и всяка писмена, устна или друга информация и документи, пряко или 

косвено свързани с Договора, са поверителни и страните се задължават да не ги разкриват пред други лица, също така да не ги използват в 
дейността си, да не ги предават на други лица, с изключение на случаите,  когато такава информация е получена от публични източници или 
вече е публично известна по друг начин, когато разкриването на такава информация е  необходимо, за да бъдат изпълнени задължения по 
Договора, когато разкриването на такава информация е задължително, съгласно действащи нормативни актове. След нарушено изискване за 
поверителност, страната трябва да заплати на друга страна компенсация в размер на 295 лв за разкриването на данни и да компенсира други 
щети на Изпълнителя в рамките на 5 работни дни, считано от деня на определяне на нарушението.  

Член 9. Приложимо право и разрешаване на спорове 
1. За настоящия договор се прилага право на Република България.  
2. Всеки спор, противоречие или искане, произтичащи от настоящия договор или свързан с него, трябва да бъдат разрешени съгласно действащите 

закони в Република България.  
Член 10. Форсмажорни (force majeure) обстоятелства 

Страната се освобождава от материална отговорност за забавяне или пълно / частично неизпълнение на задължения по настоящия Договор, ако 
това се дължи на извънредно събитие, което при тези условия не можеше да бъде предотвратено (форсмажорни обстоятелства). Например, 
решения на правителство и държавни органи, общински решения, политически вълнения, обявени и необявени стачки, войни или други 
въоръжени сблъсъци, пожари, наводнения, други стихийни бедствия, други специални събития, оказали влияние на дейността на страната и 
възникнали след подписване на договора, които страната не можеше нито да предвиди, нито да ги избегне с разумни средства, нито да 
контролира.  

Член 11. Други разпоредби 
1. Съобщения на страните по Договора трябва да бъдат сключени в писмен вид и да се изпращат с препоръчана поща или да се изпращат с 

използване на услугите на нотариус, или по факс (ако е получен отговор за получаване на таково съобщение), или да бъдат предадени срещу 
подпис. Страната, нарушила разпоредбите на тази алинея, претърпява целия риск на негативни последици на това нарушение.  

2. При промени на една или няколко клаузи от договора, договорът остава в сила.  
3. Настоящият договор е сключен на български език в два екземпляра, всеки от двата има еднаква правна сила, по един за всяка от страните на 

договора.  
Член 12. Наименования, адреси, други реквизити и подписи на Страните. 

   

Изпълнител 

 

Клиент: 

 

ЕЙЧТИ Консултинг ООД; 

София 1407, ул. Kапитан Тодор  

Ночев 32, офис 1;  България; 

Тел: +359 899 925 992 

info@rttax.bg 

ЕИК: 203538159 

Банка: Райфайзенбанк 

BIC: RZBBBGSF 

IBAN:  BG89RZBB91551005925427 

 
 
Адрес:  
 
 
ЕГН / персонален номер: 
 

МОЛ:  Rossen Rumenov Kovachev  ______________________________ X _______________________________________ 

(Име, фамилия, подпис) 
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