PODATKI 2017 - OSOBY MIESZKAJĄCE W NORWEGII Z RODZINĄ
Lista dokumentów obojga małżonków:
1. Dokument Selvangivelse /Skattemelding / Tax Return 2017 - dokument ten przychodzi pod koniec marca lub na początku
kwietnia. Nie otrzymałeś rozliczenia? Wyślij tylko kody PIN!
2. Kody PIN do systemu Altinn/MinID Nie masz kodów PIN? Zamów je na naszej stronie www.podatek.no
3. Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie i odprowadzonych zaliczkach za 2017 rok, które informuje, ile zarobiliśmy
w 2017 roku w Norwegii; Årsoppgave fra NAV, jeżeli był pobierany zasiłek *za wyjątkiem zasiłku rodzinnego
i opiekuńczego
4. Miesięczne odcinki z wypłat, za każdy miesiąc przepracowany w Norwegii w 2017 r. lub podsumowujący
cały rok „lønnslip”
5. Rozliczenia roczne z instytucji dających pożyczki
6. Rozliczenia roczne z papierów wartościowych
7. Dokumenty potwierdzające koszty poniesione na wydatki związane z opieką nad dziećmi (SFO, czyli płatna świetlica,
przedszkole, płatna opiekunka)
8. Årsoppgave 2017 z banku w Norwegii, informujący o stanie konta na dzień 31.12.2017 - dokument wymagany w
przypadku braku wstępnie wypełnionego zeznania (Selvangivelse 2017)
9. Jeśli starasz się o 2 klasę podatkową, (warunek: zarobki współmałżonka poniżej kwoty odpowiadającej 46 640 NOK)
DOSTARCZ DO NAS:
 akt ślubu (odpis nie starszy niż 2 lata)
 Selvangivelse 2017 współmałżonka

*Jeśli współmałżonek pracował również w Polsce, dodatkowo załącz:



zaświadczenie o dochodach brutto współmałżonka z Urzędu Skarbowego za 2017 rok
zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu ze współmałżonkiem– aktualny dokument, wydany w 2018 roku
przez Urząd Ewidencji Ludności, informujący od kiedy jest wspólny meldunek

10. Wypełniona tabela.

Kopie/scany wymaganych dokumentów wraz z wypełnioną tabelą prosimy przysłać na adres:
Polish Connection Sp. z o.o.
ul. Antoniego Abrahama 37/3
81-366 Gdynia

office@polishconnection.no
office@polishconnection.no
gdynia@podatek.no
gdynia@podatek.no

Przy składaniu dokumentów zapytaj nas jaki rabat na usługę przysługuje Twojej firmie
rozliczenie !
Przy składaniu dokumentów zapytaj nas jaki rabat na
usługę przysługuje Twojej firmie
www.polishconnection.no • www.podatek.no • wwww.omega-as.no • www.mittgdansk.no
lub złóż dokumenty do końca lutego 2017 i odbierz
Polish Connection Sp. z o.o., ul. Antoniego Abrahama 37/3, 81-366 Gdynia, Poland +48 58 727 05 55, office@polishconnection.no
15% rabatu na rozliczenie !
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000293619 Kapitał zakładowy: 50.000 PLN, REGON: 220513232, NIP: 5862212441

Małżonek 1
Imię

Nazwisko

Nr personalny

Adres w Norwegii

Adres w Polsce

Telefon w Norwegii:

Adres e-mail

Telefon w Polsce:
Login i hasło w systemie Altinn/MinID (jeśli je masz)

Dokładna data zatrudnienia w Norwegii
Czy pracowałeś w Norwegii w roku 2015?
Podać ilość dni

Czy pracowałeś w Norwegii w roku 2016?
Podać ilość dni

Nazwa pracodawcy / pracodawców w 2017 r.

Podaj miesiące przepracowane w Norwegii w 2017 r.
Składki na związki zawodowe
Ilość kilometrów od miejsca
zamieszkania (w Norwegii) do
miejsca pracy
Dokładna ilość dni pracy w
Norwegii w danym roku
podatkowym

Czy pracodawca zapewniał
wyżywienie lub dawał diety
□ TAK (diety) □ TAK (wyżywienie)
□ NIE

Podać tylko wtedy, jeśli pracodawca nie opłaca transportu do
pracy
Podać tylko wtedy, jeśli pracodawca nie opłaca transportu do
pracy
pracy

jeśli TAK – jaka była stawka dzienna diety?
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Małżonek 2
Imię

Nazwisko

Nr personalny

Adres w Norwegii

Adres w Polsce

Telefon w Norwegii:

Adres e-mail

Telefon w Polsce:
Login i hasło w systemie Altinn/MinID (jeśli je masz)

Dokładna data zatrudnienia w Norwegii
Czy pracowałes w Norwegii w roku 2015?
Podać ilość dni

Czy pracowałes w Norwegii w roku 2016?
Podać ilość dni

Nazwa pracodawcy / pracodawców w 2017 r.

Podaj miesiące przepracowane w Norwegii w 2017 r.
Składki na związki zawodowe
Ilość kilometrów od miejsca
zamieszkania (w Norwegii) do
miejsca pracy
Dokładna ilość dni pracy w Norwegii
w danym roku podatkowym

Czy pracodawca zapewniał wyżywienie
lub dawał diety
□ TAK (diety)
□ TAK (wyżywienie)
□ NIE

Podać tylko wtedy, jeśli pracodawca nie opłaca transportu do pracy

Podać tylko wtedy, jeśli pracodawca nie opłaca transportu do pracy

jeśli TAK – jaka była stawka dzienna diety?
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DANE WSPÓLNE
Opłaty związane z opieką nad dziećmi
(SFO płatna świetlica,
przedszkole, płatna opiekunka)
Wygrane na loterii, darowizny, spadki

Inne dochody, podaj kwotę i opis
Posiadane nieruchomości (dochody z
wynajmu, ew.
straty przy sprzedaży)
Posiadane akcje, obligacje i in. pap.
wartościowe (dochody i
straty)
Wysokość kredytu w banku,
kredyt mieszkaniowy dla dzieci
BSU
Posiadane poj. mechaniczne (auta,
łodzie, przyczepy camping.) – podać
rok pierwszej
rejestracji i markę
Udziały członkowskie w
spółdzielni mieszkaniowej

Adres lub e-mail, na który mamy przesłać potwierdzenie złożenia zeznania oraz fakturę

Potwierdzam, że podane przeze mnie dane są wiarygodne i zgodne z prawdą. Potwierdzam, że zapoznałam/ em się z cennikiem
rozliczeń podatkowych firmy Omega Accounting AS & Polish Connection, a otrzymaną fakturę ureguluję w terminie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Omega Accounting AS & Polish Connection w celach marketingowych
oraz na otrzymywanie newslettera dotyczącego pobytu i pracy w Norwegii, podatków, świadczeń socjalnych, świadczeń zdrowotnych,
ubezpieczenia, działalności gospodarczej itp. (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).
Oświadczam, że znam prawo do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Dane podaję dobrowolnie.
Data i podpis ______________________________

CENA USŁUGI: 1200 NOK
Opłata pobierana jest przed wykonaniem rozliczenia. Usługa trafia do realizacji po zaksięgowaniu płatności.
*W przypadku rezygnacji z usługi po otrzymaniu informacji o sprawdzeniu dokumentów i przyjęciu ich do realizacji, Zleceniodawca będzie obciążony
kosztami w wys. 50 zł za przygotowanie dokumentacji do realizacji usługi.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, dystrybucja w celach komercyjnych całości lub części materiałów bez
uprzedniej zgody właściciela - są zabronione. Materiały te można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych).
Nie zezwalamy na jakiekolwiek upowszechnianie tak skopiowanych materiałów, w szczególności na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych.
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