Documente taxe 2018
Documente necesare:
1.

Dokument Document Skattemelding 2018/Tax Return 2018 – acest document va fi disponibil pe Altinn la sfarsitul
lunii martie sau inceputul lunii aprilie. Trimiteti codurile PIN in caz ca nu primiti Skattemelding 2018.
2. Coduri PIN in sistemul MinID/Altinn . Daca nu aveti coduri PIN - le puteti comanda pe site-ul nostru
www.podatek.no
3. Certificat privind venitul obtinut si impozitul anticipat platit in 2018 in Norvegia (Årsoppgave de la angajatori sau
A08 descarcat de pe site-ul Altinn, document Årsoppgave de la NAV daca ati primit alte beneficii decat beneficiul
familial/prestatia in numerar)
4. Fluturasii de salariu pentru fiecare luna de lucru in Norvegia in anul 2018 sau sumarul fluturasilor pentru 2018.
Daca ati platit pentru costurile de trai in Norvegia si ati calatorit in tara dvs. de origine (catre sot/sotie si/sau
copii), puteti solicita deducerea numita - Pendler status Aveti nevoie de urmatoarele documente:
Persoane casatorite:
 Certificatul de casatorie curent – copie tradusa in limba engleza sau norvegiana( certificatul UE nu
trebuie tradus)
 Confirmare a faptului ca locuiti impreuna cu sotia la aceeasi adresa – document emis in 2019
 Confirmare a cel putin 3 calatorii dus – intors in Romania in 2018 ( sub forma de bilete sau rezervari)
chiar daca cheltuielile de transport nu sunt deduse.
Persoanele necasatorite cu copil/copii:
 Certificat de nastere al copilului/copiilor – copie tradusa in limba engleza sau norvegiana ( certificatul
UE nu trebuie tradus)
 Confirmare a faptului ca locuiti impreuna cu copilul/copiii la aceeasi adresa – document emis in 2019
 Confirmare a cel putin 3 calatorii dus-intors in Romania in 2018 ( sub forma de bilete sau rezervari)
chiar daca cheltuielile de transport nu sunt deduse
Persoanele necasatorite care nu au locuinte independente in Norvegia, dar au un apartament inchiriat sau
propriu in tara de origine, suprafata care depaseste 30m2 pentru o singura persoane, apartamentul are acces la
apa curenta si la sistemul de canalizare

un certificat care confirma popesia unui apartament sau a unei case proprii in tara de origine ( contract
de proprietate sau de inchiriere)

Persoanele necasatorite trebuie sa confirme ca ele locuiesc in Romania o data la cel putin 3 saptamani
( trebuie dovedit cu confirmari sub forma de bilete sau rezervari, chiar daca cheltuielile de transport nu
sunt deduse)
6. Daca ati platit pentru cazare si energie electrica, atasati o copie a unui document care sa confirme cat de mult ati
platit pentru chirie si/sau energie electrica in Norvegia in 2018. Documente necesare:

Contract de inchiriere + transfer bancar sau ultimul fluturas de salariu – daca angajatorul a retinut chiria
din salariu.

Atentie! Puteti plati 10 000 nok pe an in numerar pentru apartament/sau energie electrica. In cazul in
care suma este mai mare de 10 000 nok trebuie sa ai confirmare sub forma de transferuri pentru a deduce
costurile
7. Daca aveti copii sub varsta de 12 ani ( pana la sfarsitul anului 2018 ) aveti dreptul la o alocatie pentru cresterea
copilului – o deducere pentru cheltuielile dvs. privind ingrijirea copilului, cum ar fi gradinita, centrul de zi si
activitatile de dupa scoala ( Excluderea activitatilor care au loc in zile libere de la scoala!). Documente necesare:

Certificatul de nastere al copilului/copiilor – copie tradusa in limba engleza sau norvegiana ( certificatul
UE nu trebuie tradus )

Confirmare a faptului ca locuiti impreuna cu copilul/copiii la aceeasi adresa – document emis in 2019

Dovada de plata in 2018 pentru bona/gradinita/institutie organizatoare de activitati sportive
(confirmarile trebuie sa contina informatii despre copil, parintii copilului, stampila si semnatura
emitatorului. Atentie! Nu aveti dreptul la alocatie parentala daca solicitati deducerea standard de
10% pentru muncitori straini
8. Daca sunteti singur si nu aveti documentatie pentru deducerea Pendler, puteti solicita o deducere standard de 10
% pentru muncitori straini, cu conditia ca anul 2018 sa fie primul sau al doilea an de munca in Norvegia. Daca da –
anexati documente din punct. 1-4
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9.

Årsoppgave 2018 – extras de cont la data de 31.12.2018 deschis la o banca din Norvegia – necesar daca nu ati
primit
10. Tabel completat

Atentie! Nu mai exista posibilitatea de a aplica pentru tax class 2
Regulile de aplicare pentru Status Pendler s-au modificat:
- Daca aveti acces la bucatarie, nu mai puteti cere deducere pentru mancare
- Puteti utiliza deducerea pentru cazare numai pentru 2 ani (*persoanele care isi schimba domiciliul in alt oras
vor avea dreptul la aceasta deducere din nou).
Atentie! Biroul fiscal din Norvegia a intarit controlul asupra documentatiei. Toate documentele care nu sunt
emise in forma UE trebuie traduse in limba engleza sau norvegiana.

Copii ale documentelor solicitate, impreuna cu tabelul completat trebuie sa fie trimise la urmatoarea adresa:

aurelia@norwegiansolutions.ro
office@polishconnection.no
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Part 1 – pentru toata lumea
Nume

Prenume

Numar personal norvegian/ Numar personal

Stare civila
□ casatorit,a
□ divortat,a

□ vaduv,a

Adresa in Norvegia

Adresa in tara de origine

Numar de telefon in Norvegia:

E-mail

Numar de telefon in tara de origine:
Utilizator si parola pentru Altinn/MinID (daca aveti)
Daca de incepere a lucrului in Norvegia
Anul 2018 a fost:

□ primul an in Norvegia □ al doilea an in Norvegia
□ Un alt an de muncă in Norvegia

Ai lucrat in Norvegia in 2016?
□ DA
□ NU

Cate zile?

Ai lucrat in Norvegia in 2017?
□ DA
□ NU

Cate zile?

Numele angajatorului/angajatorilor in 2018

Numarul de luni lucrate in Norvegia in 2018
Cotizatii sindicale (DA/NU)
Angajatorul a acoperit biletele de avion/cazare

Daca DA – bifeaza
□ BILETE
□ CAZARE

Numărul exact de kilometri (distanță) de la locul de reședință (în
Norvegia) până la locul de muncă din Norvegia (furnizați numai dacă
angajatorul dvs. nu acoperă călătoriile la locul de muncă)

Numărul exact de zile lucrătoare în anul 2018
(furnizați numai dacă angajatorul dvs. nu acoperă călătoriile la locul de
muncă)

Ai primit alocatie de hrana?

Daca DA – scrie ce suma

□ DA (indemnizatie zilnica) □ DA (acopera cheltuieli cu
alimentele) □ NU
Aveți acces la bucătărie în locul în care locuiați în 2018 în Norvegia
Adresa postala sau adresa de e-mail unde ar trebui sa trimitem confirmarea si factura noastra
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Partea 2 – persoane care aplica pentru “status pendler”
Tipul locuintei
Casa
(bifati X)
Suprafata apartamentului in m2

Apartament

Camera de
oaspeti

Hotel

Baraca

Camera de
inchiriat

Daca locuiti impreuna cu mai multe persoane,
va rog sa scrieti numarul lor

Copii sub varsta de 12 ani.
Nume, prenume si data de nastere ale
copilului
Documente privind cheltuielile cu ingrijirea
copilului/copiilor

Tipul cheltuielilor, suma

Numarul de kilometrii de la locul de resedinta
in Norvegia la locul de munca

Specificati numai daca angajatorul nu plateste pentru transport
la locul de munca

Numarul de calatorii catre casa in anul 2017
(1 calatorie = dus intors)
Costul biletelor. Specificati suma in moneda in
care au fost platite
*Specificati numai daca angajatorul nu
plateste pentru bilete

Suma platita pentru chirie in 2018

Specificati numai daca angajatorul nu a platit pentru chirie

Suma platita pentru energia electrica in 2018

Specificati numai daca angajatorul nu a platit pentru electricitate

Numarul de zile locuite in Norvegia in
2017 (zile lucratoare + zile libere)
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Partea 3 – pentru persoanele trimise in Norvegia de companii din alte tari si/sau care lucreaza in rotatii:

Sunteti scutit de plata contributiilor sociale in Norvegia?
(se refera in principal la persoanele delegate sa lucreze in Norvegia de catre o companie
straina, consultati informatiile detaliate de mai jos)

□ DA

□ NU

Salariul a acoperit perioadele de munca in Norvegia si zilele libere in tara de origine
(daca lucrati in sistem de rotatie)

□ DA

□ NU

Credeti ca sunteti scutit de plata impozitului in Norvegia (integral sau partial).
Daca da, intoduceti suma care, in opinia dvs., ar trebui sa fie scutita de taxe

□ DA

□ NU

In cazul in care angajatorul a acoperit costurile de calatorie in tara de origine, va rugam
sa precizati numarul deplasarilor ( 1 calatorie = dus-intors )
Informatii suplimentare si sugestii:

De unde ati auzit despre noi?
Internet
De la colegi

Internet/Facebook

Altele

Persoanele care sunt scutite de plata contributiilor sociale (A1) in Norvegia trebuie sa dovedeasca acest lucru. Aceste dovezi sunt emise
de NAV pe baza formularului E101/A1. Daca nu sunteti sigur de situatia dvs., intrebati-va angajatorul!
Este responsabilitatea angajatorului sa transmita formularul A101/A1 catre NAV cu cererea de scutire de contributii sociale norvegiene
daca contributiile sunt deduse in tara dvs. de origine. In cazul in care formularul de scutire a fost trimis la Biroul Fiscal dupa plata
contributiilor norvegiene – veti primi returnare.
Confirm ca datele furnizate sunt fiabile si adevarate. Confirm ca sunt familiarizat cu costurile de decontare fiscala ale companiei Omega
AS Accounting & Polish Connection si ca voi plati factura in termenul stabilit.
Sunt de acord cu preluarea datelor mele personale de catre Omega Accounting AS & Polish Connection in scopuri de marketing si de a
primi buletin informativ privind sederea si locul de munca in Norvegia, impozitele, prestatiile sociale, prestatiile de sanatate, asigurarile,
afacerile etc. (in conformitate cu Legea privind protectia datelor din 29.08.1997). Declar ca sunt constient de dreptul meu de a accesa,
schimba si cere są nu mai procesez datele mele. Dau datele mele in mod voluntar.

Data si semnatura ...........................
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