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Zrzeszenie Zwiazkow Zawodowych Budownictwa

- Jest to zrzeszenie 13 zwiazkow budowlanych w Kopenhadze (murarze, ciesle, malarze, elektrycy, ogrodnicy, pracownicy 

robot ziemno – betonowych, montezy rusztowan, pracownicy wodno – kanalizacji i gazu oraz hydraulicy, kowale i spawacze).

Skontaktuj sie z nami pod adresem: Mølle Alle 26, 2500 Valby. Redakcja: Robert Olejnik og Mads Bruun Pedersen (DJ).

Dla wielu ludzi, szczegól-
nie młodych, emerytura to 
coś  tak odległego, że  nie  
zaprzątają sobie nią głowy. 
W kraju czy za granicą 
– wszystko jedno, temat 
ten spychany jest  w bliżej 
nieokreśloną przyszłość. 
Przyjdzie na to czas to 
się pomyśli – taki sposób 
myślenia jest charakterysty-
czny dla większości z nas. 
A może warto już teraz 
pomyśleć  jaki będzie nasz 
żywot na emeryturze ?                                                                                                                                               
Wiemy  jaką emeryturę 

Ty też  będziesz emerytem

wypłaci nam archaiczny 
polski ZUS i nawet jak 
dołożymy do tego emeryturę  
z OFE (Otwarty Fundusz 
Emerytalny) to będzie 
to – tak prognozują fa-
chowcy – najwyżej 50 % 
naszego ostatniego wyna-
grodzenia. A gdzie reszta ?                                                                                          
Wyjeżdżamy za granicę za 
pracą i też mało kto  intere-
suje się przyszłością, liczy 
się to aby dzisiaj tu i teraz 
zarobić kasę – nawet na 
czarno. Nie inaczej jest tu 
w Danii i choć duński sy-

stem emerytalny różni  się 
znacznie od polskiego to 
mało kto się tym interesuje.                                                       
Duński system emerytalny   
jest 3 poziomowy. Pierwszy 
poziom składa się z 5 ele-
mentów a jego  podstawę  
stanowi  wprowadzona 
w 1956 roku  emerytura 
państwowa  Folkepension. 
Aby ją otrzymać , ubez-
pieczony  musi mieszkać 
w (warunek pracy nie jest 
wymagany) w Danii  przez 
co najmniej 3 lata pomiędzy 
15 a 65 rokiem życia. 
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Napisz i zadzwoń do mówiacych po polsku związkowców: E-mail: robert.olejnik@3f.dk (+45 22 79 89 60) lub 
marcin.nowakowski@3f.dk (+45 61 28 01 72) Przeczytaj więcej po polsku na: www.bygsam.dk, www.3f.dk
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Spotkanie Polskiego Klubu Zwiazkowego
Spotkanie odbedzie sie oddzile 3F, w czwartek 28. lutego 2013 od godz. 17.00. Na ulicy Mølle Alle 26, 2500 

Valby. Parking i wejscie od tylu budynku.
Temat spotkania przepisy emerytalne w Danii dla obywateli UE.

Ze wzgledu na serwowany darmowy posilek i napoje prosimy o zameldowanie przybycia telefonicznie lub 
sms u Roberta lub Marcina. 

Prawa do pełnej emerytury 
państwowej nabywa się  po 
40 latach mieszkania w 
Danii. W przypadku króts-
zego okresu  przysługuje 
emerytura częściowa  w 
wysokości 1/40 za każdy 
rok.  Prawo określa pełną 
emeryturę państwowa jako 
17% przeciętnych  zarobków 
a jej wysokość zależy jedy-
nie od aktualnych dochodów 
emeryta z innych źródeł  i 
jego stanu rodzinnego. Op-
rócz emerytury podstawowej 
emeryt otrzymuje doda-

tek emerytalny. Dla osób, 
które nie mają obywatelstwa 
duńskiego minimalny czas 
pobytu w Danii uprawniający 
do emerytury wynosi 10 lat 
oraz dodatkowo wymaga 
się pobytu przez ostatnie 
5 lat bezpośrednio przed 
przejściem na emeryturę. 
Oprócz emerytury 
państwowej funkcjonuje, 
w Dani publiczny system 
emerytur uzupełniających 
Arbejdsmarkedets Tillægs-
pension (ATP), obowiązkowy 
dla  osób pomiędzy 16 a 64 

rokiem życia pracujących 
minimum 9 godzin w ty-
godniu. Drugi poziom eme-
rytalny tworzą 2 elementy: 
zakładowe programy eme-
rytalne oraz emerytury dla 
pracowników sektora publicz-
nego. Trzeci poziom to indy-
widualne plany emerytalne.                                         
Warto wiedzieć, że 
mieszkając i racując w Daniu  
wypracowujemy sobie prawo 
do duńskiej emerytury.      

Krzysztof Kozik

Uciekaj, uciekaj - fiskus tak Cię złapie
Ministerstwo Finansów szykuje zmiany
Już niebawem ucieczka przed fiskusem za granicę będzie coraz trudniejsza bo polskie Mini-
sterstwo Finansów szykuje zmiany w prawie podatkowym i trwają intensywne prace nad zmi-
anami w Ordynacji podatkowej tak aby nowe przepisy chroniły interesy fiskusa przed nega-
tywnymi dla niego skutkami unikania opodatkowania i ucieczki poza granice kraju. 

Duński fiskus ściągnie polski podatek
Podatnik, który nie płaci podatków, a w którymś kraju UE ma pieniądze na koncie lub inny 
majątek będzie mógł zapomnieć o spokojnym śnie. Państwa członkowskie  bowiem mają 
bardziej zdecydowanie współpracować w dochodzeniu podatków, ceł  i innych należności co 
zakłada opublikowany projekt ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, cel 
i innych należności. Dzisiaj można dokonywać egzekucji środków z rachunku bankowego w 
Polsce i innego mienia znajdującego się w kraju.  Po wejściu w życie nowych przepisów za 
pośrednictwem Ministerstwa Finansów możliwe będzie ściągnięcie wszelkich podatków, ceł, 
opłat i grzywien z rachunków  zobowiązanego w bankach w krajach członkowskich a także z 
położonych tam nieruchomości jeżeli kwota zobowiązania jest wyższa niż 1500 €. Tak więc 
duński SKAT będzie na wniosek swojego polskiego odpowiednika ściągał należny w Polsce 
podatek. I odwrotnie, wszelkie nie uregulowane zobowiązania finansowe w Danii ściągnie w 
Polsce Urząd Skarbowy.

Ale to nie wszystko
Nowe przepisy zakładają również  znaczne uproszczenie procedury poprzez wpwadzenie 
jednolitych tytułów wykonawczych i standardowych formularzy a cały obieg dokumentacji 
odbywał się będzie drogą elektroniczną. Pomoc ma również objąć szeroko rozumianą wymianę 
informacji o podatnikach a w szczególności: adres zamieszkania (siedziby), posiadane rac-
hunki bankowe, ruchomości, nieruchomości, źródła dochodów, rodzaj i miejsce prowadzonej 
działalności.

Krzysztof Kozik
 


