
KKK Taani turu kohta 
 

Kust leida informatsiooni Taani statistiliste andmete kohta? 

Statistilisi andmeid saab Taani Statistikaametist www.statbank.dk  

 

Kust leida informatsiooni Taani ettevõtete ja nende põhiandmete kohta? 

Taani äriregister CVR (The Central Business Register) sisaldab kõikide Taani 

ettevõtete põhiandmeid, olenemata nende juriidilisest staatusest, veebilehe 

aadress on www.cvr.dk. 

Registrist on võimalik leida detailset informatsiooni ettevõtete, 

majandusaruannete ning juhtkondade kohta.  Andmeid on võimalik tasu eest 

tellida (kõik peamised krediitkaardid on aktsepteeritud) ja alla laadida CVR 

kodulehelt. 

 

Kust leida juhendid ettevõtte asutamiseks Taanis? 

Kogu vajalik info ettevõtete asutamise kohta on kättesaadav 

veebilehelt www.businessindenmark.dk. 

Ettevõtlusega seotud infot saab Taani Ettevõtlusameti 

veebilehelt www.dba.erhvervsstyrelsen.dk. 

Infot saab ka Taani Investeeringute Agentuuri 

veebilehelt http://www.investindk.com, lae alla infoleht. 

 

Millised on välismaise ettevõtte registreerimisnõuded Taanis? 

Välisettevõtete registreerimisnõuded on kättesaadavad siit. 

Välisettevõte peab Taanis digitaalset raporteerima informatsiooni iga teenuse 

kohta, mida ta Taanis pakub, ning iga töötaja kohta, kes seal töötab. Seda saab 

teha aadressil: www.Virk.dk/Rut. Lisainformatsioon RUTi 

kohta: http://www.youtube.com/watch?v=B5TuXQAEMu0&feature=g-all-u. 

 

Mida on oluline teada oma ettevõtte registreerimisel Taanis?  

Ettevõttel tuleb eraldi registreerida:  

 

 käibemaksukohuslaseks, kui kaupu ja teenuseid müüakse Taanis; 

 tööjõumaksud, kui müüakse käibemaksuvabasid teenuseid; 

 (aktsiisi)maksud, kui toodetakse või tegeletakse hulgikaupadega, millel on 

maksukohustus, või ostetakse neid sisse välismaalt; 

 importija/eksportija, kui äri tehakse riikidega väljaspool Euroopa Liitu; 

 A-maks ('A-tax'  Taani maksusüsteemis), töötajate olemasolul. 

 

Millised nõuded ja load on olulised erinevatel ametikohtadel? 

Vaata siia: www.businessindenmark.dk. Valige nimistust amet ning nõuete ja 

reeglite kohta isainformatsiooni saamiseks kontakteeruge otse vastava 

ametiasutusega. Telefoninumbrid ja meiliaadressid on lisatud igale lehele. 

Tagasi 
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Kui suur on Taanis käibemaks ning millal peab registreerima 

käibemaksukohuslaseks? 

Taanis on kasutusel  Euroopa Liidu käibemaksusüsteem ning seal on kehtestatud 

käibemaks nii impordile kui ka teistele maksustatud kaupadele ja teenustele 

(välja arvatud maksuvabastuse korral). Käibemaks on Taanis 25%. 

Mitmed tegevusalad on Taanis maksuvabad. Kõige olulisemad on: meditsiin ja 

hambaravi, kindlustus, pangandus ja mitmed finantstegevused, sh ka 

reisiteenused. 

Ettevõtjad, kes pakuvad maksustatud tooteid või teenuseid (sh ka välisettevõtete 

filiaalid ja esindused), peavad end registreerima käibemaksukohuslasena. 

Maksukohuslaseks saab registreerida aadressilwww.virk.dk. Maksudega (sh 

käibemaksuga) tegeleb Taani Maksu- ja Tolliamet SKAT, veebileht www.skat.dk. 

 

Millised on käibemaksureeglid kaupade müümisel eraklientidele? 

Kui kaupu müüakse Taanis erakliendile (nt internet teel) ja ettevõte on mõnes 

teises Euroopa Liidu riigis käibemaksukohustuslane ning kaupu müües 

tegeletakse otseselt või kaudselt kaubaveoga, on tegemist kaugmüügiga. 

Juhul, kui müük Taani erakliendile on rohkem kui DKK 280.000 (35,000 euro), 

siis on ettevõte käibemaksukohustuslane. Seega, Taani kliendile müües tuleb 

hinnale lisada käibemaks. Käibemaks (25%) tuleb maksta Taanis. 

Aktsiisimaksuga toodete nagu alkohol, alkohoolsed joogid, tubakas ja 

energiatooted, müümisel, peab ettevõte olema registreeritud Taanis ning 

maksma müügilt käibemaksu (olenemata müügi suurusest). 

Pärast registreerimisvormi täitmist saab ettevõte Taani CVR numbri ja parooli 

veebisüsteemi, kuhu tuleb sisestada müügilt teenitud käibemaks. 

 

Millistel kaupadel on Taanis aktsiisimaks? 

Kui ettevõtte on seotud aktsiisikaupade tootmise või hulgimüügiga (või ostab 

neid sisse välismaalt), peab ettevõtte riigi eest koguma aktsiisi ja seejärel 

edastama selle Taani Maksu- ja Tolliametile SKAT.  Ettevõtte tegevusala määrab 

selle, kui palju aktsiisi peab maksma. See kehtib toodetele järgmistes sektorites: 

 karastusjoogid; 

 energia ja süsinikdioksiid; 

 kindlustus; 

 keskkonnamaksud; 

 mootorsõidukid; 

 tubakatooted. 

 

 

Millised on kõige levinumad ettevõttetüübid? 

Välisinvestorid seovad end kõige meelsamini aktsiaseltsidega (aktieselskab A/S) 

või osaühingutega (anpartsselskab ApS). Mõlemad on kaetud Taani äriühingute 

seadusega (Companies Act). 

Üldiselt annab Taani äriühingute seadus paindlikumad võimalused osaühingutele 

http://www.virk.dk/
http://www.skat.dk/


kui aktsiaseltsidele. Põhireegel aga ütleb, et osaühinguid võib kasutada erinevate 

äriühingute loomisel, kuid puudub kindel nimistu. Isegi kui osaühingute 

regulatsioonid erinevad mõneti äriühingute omadest (rohkem piiranguid ja 

formaalseid nõudeid), on kõige olulisemad omadused (eraldi seisev juriidiline 

isik, aktsionäride vastutuse piir ja maksustamine) neil samad.     

Mõlemad, nii aktsiaseltsid kui ka osaühingud, võivad olla asutatud mitme isiku 

poolt, ja võivad seejuures moodustada ka ühisettevõtte. Puuduvad piirangud 

välisosanikele, välja arvatud teatud reguleeritud tööstusharud. 

Tagasi 

 

Mis on kõige olulisemad registreerimisnõuded äriühingule? 

Äriühing peab edastama Taani äriregistrile (Danish Business Authority DBA) 

järgmised andmed: 

 asutamisleping; 

 põhikiri; 

 registreerimisvorm ettevõtte andmetega. 

Veebikeskkonnas registreerides võtab protseduur aega 1-3 päeva. Paberkandjal 

andmete saatmisel võib aega minna ligi 8 nädalat. Mõnel puhul ei saa 

registreerida internetis (nt ettevõtete liitmine, kui algatajaks ei ole Taani 

juriidiline isik). Nii kaua kui registreerimine ei ole veel kinnitatud, vastutavad 

äriühingu juhid ettevõttes võetud kohustuste eest. 

 

Millised on peamised töösuhteid reguleerivad seadused? 

Taani tööõigust reguleerivad  õigusakte, milles on rakendatud Euroopa Liidu 

direktiivide nõuded. 

 

Mõned kohustuslikud õigusaktid: 

 Taani teenistujate seadus (The Danish Salaried Employees Act 

–  funktionærloven), mis kaitseb palgatöötajaid etteteatamistähtaja, 

ebaseadusliku töölt vabastamise kompensatsiooni ning teiste teemade 

puhul. 

 Taani puhkuse seadus (The Danish Holiday Act – ferieloven) reguleerib 

töötajate õigusi seoses puhkusega. 

 Taani ettevõtte ülemineku seadus (The Danish Business Transfer 

Act  –  virksomhedsoverdragelsesloven) tagab tööhõive õigused seoses 

äritegevuse ülekandmisega. 

 Taani võrdse kohtlemise seadus (The Danish Equal Treatment Act – 

ligebehandlingsloven), mis keelab soolise diskrimineerimise tööturul. 

Enamik üleval kirjeldatust on kohustuslik ja nendest ei saa kõrvale kalduda 

töötaja kahjuks, olenemata valitud seadustest ja eeskirjadest. Taani tööhõive 

seadus kehtib kõigile tööle võtmistele, mis on läbi viidud Taanis. Välismaal 

resideeruvad töötajad ei ole kaetud Taani tööhõive seadusega (nagu on 

sätestatud Rooma konventsioonis, rakendatud Taanis seaduse kohaselt). 

 

 

http://www.eas.ee/et/ettevotjale/eksport/ekspordinounikud/taani#algus


Kas müügilepingud on reguleeritud? 

Agent 

Taani on rakendanud EL Direktiivi 86/653/EEC füüsilisest isikust 

kaubandusagendile (Danish Act on Commercial Agents, Akt Nr. 272, 

5.02.1990)). Lepingu lõpetamises korral on agendil õigus järgmistele hüvitistele: 

kui agent on leidnud uue kliendi ja/või arendanud kaubavahetust olemasoleva 

kliendiga, mis on kaasa toonud olulise kasu; 

kui seda peetakse mõistlikuks. 

Suur osa sätteid on agendilepingutes kohustuslikud ja nendest ei saa kõrvale 

kalduda. 

 

Hulgimüük 

Puuduvad kohustuslikud seadused levitamise kokkulepetes, kuid 

konkurentsiseadused võivad rakenduda. 

 

Frantsiis 

Frantsiisilepinguid Taani seadus ei reguleeri, peale üldise lepinguõiguse. Määruse 

(EC) No. 330/2010 Artikkel 101(3) kohaselt ei tohi frantsiisikokkulepped rikkuda 

konkurentsiseadust. 

 

Millised on e-kaubandust reguleerivad seadused (sh digitaalne allkiri ja 

kaugmüük) Taanis? 

 Elektroonilise kaubanduse seadus (The Electronic Commerce Act,  Akt nr. 

227, 22.04.2002) reguleerib kindlaid aspekte e-kaubanduses (nt teabe 

edastamine ja reeglid, mis on seotud informatsiooni edastamise ja 

säilitamisega üleüldiselt). 

 Tarbija lepingu seadus (The Consumer Agreement Act, Akt nr. 451, 

9.06.2004) seab kohustused müüjale (nt tühistamine ja teabe 

kohustused). 

 Elektroonilise allkirja seadus (The Electronic Signature Act, Akt nr. 417, 

31.05.2000) reguleerib erinevaid elektroonilise allkirjaga seonduvaid 

aspekte. Vaatamata sellele reguleerib OCES (kõikidele Taani kodanikele 

antud õigus kasutada riigi poolt tasuta väljastatud digiallkirja) poliitika 

digitaalallkirja praktikas, ning sätestab eeskirjad vastutusele, turvalisusele 

ning registreerimisele.  

 

Kuidas on Taanis reguleeritud toote vastutus ja turvalisus? 

 Toote vastutuse seadus (The Product Liability Act). Seadus põhineb 

EL direktiivil 85/374/EEC, mis sätestab vastutuse defektiga toodete ees  ja 

kehtib isikukahjude ning kaupade kahjustuste korral. Tootja vastutab 

rangelt vigastuste ja kahjustuste eest, mida on põhjustanud defektiga 

toode. Sama seaduse kohaselt saab nõude esitada ka toote ringlusesse 

andjale, juhul, kui tootja on käitunud hooletult. 

 Pretsedendiõigus toote vastutuses. Pretsedendiõigusele põhinedes on 

tootja vastutav kahjude eest, mida põhjustab defektiga toode, kui tootja 



on toiminud hooletult. Nõude võib esitada ka isikule, kes on andnud 

defektiga toote ringlusesse, kui tootja on käitunud ebakorrektselt. See 

tähendab, et tarnija on vastutav, aga võib pöörduda tootja poole juhul, kui 

vastutus on lepinguga sätestatud. 

 ÜRO Konventsioon Rahvusvahelise Kaubavahetuse Lepingutele 

(The UN Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods 1980, CISG). Taani on ratifitseerinud CISGi ja see katab nii 

kahjusid, mis on põhjustatud tootele endale kui ka tootja vastutust 

varakahju korral. 

 Toote turvalisuse seadus (Product Safety Act, Akt nr. 1262, 

16.12.2009). Seadus põhineb üldisel toote turvalisuse direktiivil 

92/59/EEC ja kehtib tarbekaupadele. Sama seaduse alusel on toote 

turvalisuse eest vastutavad ka selle ringlusesse laskjad. Kontrolli teostab 

Taanis vastav amet (Danish Safety Technology Authority). 

 

Millised soodustused või toetused on saadaval investoritele? 

Taanis ei ole spetsiaalseid soodustusi välisinvestoritele. Üldine informatsiooni 

investeeringute kohta Taani saab aadressilt www.investindk.com. 

 

http://www.investindk.com/

