Recurs pentru anul 2016 - Skatteoppgjor 2016
Documente necesare:
1.

2.
3.

4.
5.

Documentul Skatteoppgjor / Notificarea evaluării fiscale 2016 - acest document va fi disponibil pe Altinn la
sfârșitul lunii iunie sau la începutul lunii august și la mijlocul lunii octombrie. Vă rugăm să ne trimiteți codurile
PIN în cazul în care nu ați primit încă Skatteoppgjor.
Codurile MinID / Altinn pentru sistemul fiscal. Dacă nu aveți coduri PIN - vă rugăm să le comandați prin site-ul
nostru www.podatek.no
Certificat privind venitul obținut și impozitul anticipat plătit în 2016 în Norvegia (Årsoppgave de la angajator sau
A08 descărcat de pe site-ul Altinn, document Årsoppgave de la NAV, dacă ați primit alte beneficii decât beneficiul
familial / prestația în numerar)
Fluturasul de salariu pentru fiecare lună de lucru în Norvegia în anul 2016 sau sumarul plăților pentru anul 2016.
Dacă ați plătit pentru costurile de trai în Norvegia iar familia locuieste în țara dumneavoastră de origine (soț / soție
și / sau copii) puteți solicita deducerea numita - Status pendler

Veți avea nevoie de următoarele documente:
Persoană căsătorită:
• Certificat de căsătorie (eliberat cu maxim 2 ani în urmă)
• Certificat de adresă comună în țara de origine cu familia / soția - document eliberat în anul 2017 de către Registrul
Populației, cu informații despre perioada de rezidență comună
• Confirmarea a cel puțin trei călătorii dus – intors catre casa (de exemplu, bilete de avion / cartele de îmbarcare /
rezervări) - chiar dacă nu se vor deduce costurile călătoriilor

Părinți singuri cu copil / copii:
•
•
•

Certificatul de naștere al copilului / copiilor (eliberat în maxim 2 ani în urmă)
Certificat de adresă comună în țara de origine cu copilul / copiii - document eliberat în anul 2017 de către Registrul
Populației, cu informații despre perioada de locuire comună
Confirmarea a cel puțin trei călătorii dus - intors (de exemplu, bilete de avion / cartele de îmbarcare / rezervări) chiar dacă nu se vor deduce costurile călătoriilor

Persoanele singure (necăsătorite) care nu au locuința în Norvegia, dar au un apartament închiriat sau propriu în țara de
origine, care depășește 30m2 pentru o persoană; Apartamentul are acces la apa curenta si la canalizare si este utilizat 7 zile
pe saptamana timp de 12 luni
• un certificat care confirmă faptul că dețineți un apartament sau o casă proprie în țara de origine (contract de
proprietate sau de închiriere)
• Persoanele singure trebuie să dovedească faptul că au călătorit în țara de origine cel puțin o dată la 3 săptămâni!
(De exemplu, cu bilete de zbor / cărți de îmbarcare / rezervări) - chiar dacă costurile călătoriilor nu vor fi deduse)
6.

Dacă ați plătit pentru cazare și electricitate în Norvegia, anexați documentul care confirmă suma taxelor plătite
pentru chirie și / sau facturi de energie electrică în Norvegia, în 2016.

Documente necesare:
• Acordul de închiriere a casei / apartamentului + transferuri bancare sau plăți de la angajator
• Atenție! Puteți plăti numerar de până la 10 000 NOK pentru închirierea unui apartament / electricitate. Este necesară o
confirmare scrisă din partea proprietarului cu privire la taxele plătite.
7.

Dacă v-ați plătit pentru călătoriile în țara de origine, vă rugăm să atașați confirmările de călătorie (bilete sau
rezervări)

8.

Dacă aveți copii sub vârsta de 12 ani (până la sfârșitul anului 2016) aveți dreptul la o alocație parentală - o
deducere pentru cheltuielile dvs. documentate pentru îngrijirea copiilor, cum ar fi grădinița, centrul de zi și

activitățile de după școală ( Excluderea activităților care au loc în zile libere de la școală!).
Documente necesare:
•
•
•

9.

Certificatul de naștere al copilului / copiilor (eliberat în maxim 2 ani în urmă)
Certificat de adresă comună în țara de origine cu copilul / copiii - document eliberat în anul 2017 de către Registrul
Populației, cu informații despre perioada de locuire comună
Certificat de la grădinița / grădinița / instituția care desfășoară activități sportive cu suma taxelor plătite în anul
2016 (inclusiv datele: numele și prenumele copilului și părinților, ștampila oficială a instituției, semnătura
persoanei îndreptățite și suma totală plătită pentru anul 2016 ) ATENTIE! Nu aveți dreptul la alocație parentală
dacă solicitați o deducere standard de 10%.
Dacă sunteți singur și nu aveți documente pentru deduceri pendler, puteți solicita deducerea standard de 10%
pentru lucrător străin, cu condiția ca 2016 să fi fost primul sau al doilea an de munca în Norvegia. Dacă da,
trimiteți documente din punct. 1-4.

10. Dacă solicitați clasa 2 de impozitare (condiția: câștigurile soției dvs. sa fi fost mai mici decât echivalentul a 45 870
NOK brut), vă rugăm să ne trimiteți:
•
•
•

Certificat de căsătorie (nu mai mult de 2 ani)
Certificatul de venit brut al soțului / soției de la Biroul fiscal local pentru anul fiscal 2016
Certificat de domiciliu comun în țara de origine cu soț / soție - document eliberat în anul 2017 de către Registrul
Populației, cu informații despre perioada de locuire comună

11. Årsoppgave 2016 - document de la banca din Norvegia cu soldul contului pentru ziua de 31.12.2016 - necesar dacă
nu ați primit Skattemelding / selvangivelse 2016
12. Tabel completat
ATENŢIE! În 2016, biroul de impozitare din Norvegia a întărit controlul asupra documentației. ASIGURATI-VA CĂ
AVEȚI LA TRADUCEREA DOCUMENTELOR ȘI COPII ALE DOCUMENTELOR ORIGINALE . Toate documentele
care nu sunt emise pe formularul UE trebuie să fie traduse în limba engleză sau norvegiană.

Nume

Numar de identificare PESEL

Part 1 – pentru toata lumea
Prenume
Numar personal norvegian

Starea civila
□ casatorit □ parteneriat/relatie
□ divortat / separat
□ vaduv / vaduva

Adresa in Norvegia:

Adresa in tara de origine:

Telefon in Norway:
Telefon in tara de origine:

e-mail:

Nume de utilizator si parola in sistemul Altinn / MinID
Daca le aveti

Data de incepere a lucrului in Norvegia
Ati lucrat in Norvegia in 2014? Cate zile
Ati lucrat in Norvegia in 2015? Cate zile
Numele angajatorului in 2016
Specificati numarul de luni lucrate in Norvegia in 2016
Cotizatiile sindicale
Angajatorul dvs. acopera biletele de calatorie / cazare

If YES –
□ Bilete avion
□ Cazare

Angajatorul dumneavoastră a acoperit cheltuielile cu
alimentele sau a furnizat alocația zilnică?
□ DA (indemnizație zilnică)
□ DA (acoperă cheltuieli cu alimentele)
□ NU

Daca DA, care a fost rata zilnica?

Numele, prenumele soțului / soției și data / data nașterii
Venitul sotiei in anul 2016
Copil/copii: Numele, prenumele și data nașterii
Cheltuieli documentate pentru îngrijirea copiilor, cum ar fi Tipul costului, suma
grădinița, centrul de zi și activitățile post-școlare
Adresa postala sau de e-mail unde vom trimite decontarea
fiscală și factura

Tipul de cazare
in Norvegia
(bifeaza cu x)

Casa

Partea 2 – persoanele care aplica pentru „status pendler”
Apartament
Tabara
Hotel
Pensiune

Camera

Suprafata apartamentului in m2
Dacă apartamentul este împărțit cu alte persoane, vă rugăm să precizați numărul de persoane
Copil/copii: Numele, prenumele și data nașterii
Dovezi ale cheltuielilor cu copiii
Gradinita, cresa, dadaca etc.

Tipul costului, sumaScrieti numai daca angajatorul nu
a platit pentru transport!

Distanta de la apartamentul tau in Norvegia pana la
locul de munca in Norvegia – doar dus

Scrieti numai daca angajatorul nu a platit pentru
transport!

Numărul de deplasări efectuate în țara de origine in 2016
(1 calatorie = dus - intors)
Costul biletelor în țara de origine
Specificați suma platita
Scrie doar atunci cand angajatorul tau nu plateste pentru calatoriile tale in tara de origine
Suma totală platita pentru apartamentul închiriat în Specificați numai dacă angajatorul nu oferă cazare
Norvegia pentru anul 2016.
gratuita
Suma platita pentru energia electrică din Norvegia,
dacă nu a fost inclusă în chirie - pentru întregul an
2016.

Specificați numai dacă angajatorul nu plătește pentru
energie electrică

Numărul de zile locuite în Norvegia în 2016 (zile lucrătoare + zile libere)

Partea 3 – pentru persoanele trimise in Norvegia de companii din alte tari si/sau lucreaza in
rotatii:
Sunteți scutit de plata contribuțiilor sociale
□ Da □ Nu
norvegiene?
(Se referă în principal la persoanele delegate
să lucreze în Norvegia de către o companie
străină, consultați informațiile detaliate de mai
jos)
Salariul a acoperit perioadele de muncă în
□ Da □ Nu
Norvegia și zile libere în țara de origine (dacă
lucrați în sistem de rotație)
Credeți că sunteți scutit de plata impozitului în □ Da □ Nu
Norvegia (integral sau parțial) Dacă da,
introduceți suma care, în opinia dvs., ar trebui
să fie scutită de taxe
În cazul în care angajatorul a acoperit costurile de călătorie în țara de origine, vă rugăm să precizați numărul
de deplasări numerotate (1 călătorie = dus - intors)
Informatii suplimentare si sugestii

Persoanele care au scutire de la plata contribuțiilor sociale norvegiene (A1) trebuie să o dovedească Biroului Fiscal
Norvegian.
Scutirea este eliberată de NAV pe baza formularului E101 / A1.
Dacă nu sunteți sigur de situația dvs., întrebați-vă angajatorul!
Este responsabilitatea angajatorului să trimită formularul E101 / A1 către VAN cu cererea de scutire de contribuțiile sociale
norvegiene dacă contribuțiile sunt deduse în țara dvs. de origine. În cazul în care formularul cu scutire a fost trimis la Biroul
Fiscal după plata contribuțiilor norvegiene – banii se returneaza.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale de către Omega Accounting AS & Polish Connection în scopuri de
marketing și de a primi buletin informativ privind șederea și munca în Norvegia, impozite, prestații sociale, prestații de
sănătate, asigurări, afaceri etc.
Data și semnătura ............................

