PODATKI 2020 - OSOBY MIESZKAJĄCE W NORWEGII Z RODZINĄ
ZAPOZNAJ SIĘ ZE ZMIANAMI W ROZLICZENIACH

Norweski urząd skarbowy nie wymaga już przesyłania dodatkowej dokumentacji do odpisów.
Natomiast PAMIĘTAJ, żeby zachować dokumenty w razie ewentualnej kontroli. Urząd ma prawo skontrolować
zeznanie do 5 lat wstecz! Wysyłając zeznanie opieramy się na danych z tabeli i pozostałych wymaganych przez
nas do rozliczenia dokumentach (dokumentacji dochodu).
Jeżeli w 2020 roku miałeś kartę podatkową 25% – tzw. KILDESKATT, nie będziesz miał możliwości wykonania
rozliczenia. WAŻNE – Sprawdź czy w Twoim przypadku opłaca się zrezygnować z kildeskatt i otrzymać zwrot
podatku!
W rozliczeniach za 2020 rok nie ma 2 klasy podatkowej z tytułu niskiego/zerowego dochodu
współmałżonka oraz rozliczenia z 10 % ulgą.

Istotne jest posiadanie kodów MIN ID/możliwości logowania kodem SMS, BANK ID lub aplikacji NETS, nie tylko
do elektronicznego złożenia rozliczenia ale również do pobrania z systemu urzędu skarbowego raportu
o uzyskanym dochodzie. Jednorazowe (literowe) kody Altinn nie wystarczą już do pobrania raportu
o dochodzie.

Wstępne zeznania publikowane będą w kilku turach od 16 marca.
Więcej szczegółów przeczytasz na naszej stronie www.podatek.no …
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Lista dokumentów obojga małżonków potrzebna do wykonania rozliczenia:
1. Dokument Selvangivelse /Skattemelding/ Tax Return 2020 - dokument publikowany
będzie od 16 marca. Nie otrzymałeś rozliczenia? Wyślij tylko kody PIN!
2. Kody PIN lub inna opcja logowania (BANK ID/ BUYPASS/ NETS) do systemu Altinn.no
Nie masz dostępów do logowania? Skontaktuj się z nami lub zamów kody MINID
na naszej stronie www.podatek.no
3. Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie i odprowadzonych zaliczkach za 2020 rok,
które informuje, ile zarobiłeś w 2020 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 2020 r.
lub podsumowujący cały rok „lønnslipp”.
5. Rozliczenia roczne z instytucji dających pożyczki.
6. Rozliczenia roczne z papierów wartościowych.
7. Uzupełniony formularz – UWAGA- koniecznie zapoznaj się ze wszystkimi zmianami dot.
tych rozliczeń podatkowych!

Złóż dokumenty do końca marca i uzyskaj 10% rabatu na rozliczenie
(rabat nie dotyczy rozliczeń marynarzy i rybaków)!
Kopie/skany wymaganej przez nas dokumentacji dochodu wraz z wypełnioną tabelą
prosimy przesłać na adres:
Polish Connection Sp. z o.o.
ul. Antoniego Abrahama 37/3
81-366 Gdynia
kontakt mailowy: office@polishconnection.no , gdynia@podatek.no
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Warunki świadczenia usług:
Wypełniając i podpisując niniejszy formularz, Zleceniodawca zleca Polish Connection Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni usługę rozliczenia
podatkowego za wynagrodzeniem wg. cennika znajdującego się pod tabelą.
Wynagrodzenie za świadczone usługi płatne będzie w terminie wskazanym w fakturze doręczonej osobiście lub na wskazany w
Formularzu adres e-mail. UWAGA: Płatność za rozliczenie podatkowe jest z góry. Usługa trafia do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty.
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.
Zleceniodawca potwierdza prawdziwość danych podanych w formularzu i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
Zleceniodawca potwierdza, że adres zamieszkania wskazany w tabeli poniżej jest adresem jego faktycznego zamieszkania, pod który
kierowana będzie wszelka korespondencja związana ze zleceniem.
Faktury doręczane będą osobiście, bądź w formie elektronicznej, na podany przez Zleceniodawcę adres e-mail. Strony zgodnie
oświadczają, że dniem doręczenia faktury w formie elektronicznej będzie dzień następujący po dniu wysłania faktury przez Polish
Connection Sp. z o.o.
Faktury w formie papierowej wysyłane są jedynie na wyraźne zlecenie Zleceniodawcy oraz w przypadku niemożności wysłania e-maila
pod wskazany adres np. z powodu błędnego adresu e-mail. W tym przypadku postanowienie punktu j stosuje się odpowiednio.
Strony zgodnie oświadczają, iż ewentualne skutki podania nieprawdziwego, błędnego adresu korespondencyjnego lub informacji o
jego zmianie obciążają Zleceniodawcę.
Zleceniodawca upoważnia Polish Connection Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez jego podpisu.
W przypadku opóźnienia Zleceniodawcy w płatności z tytułu faktury zobowiązany będzie do zapłaty odsetek w wysokości ustawowej.
Polish Connection Sp. z o.o. uprawnione będzie do pobrania kwoty w wysokości 30 zł z tytułu sporządzenia i wysłania wezwania do
zapłaty w przypadku pozostawania przez Zleceniodawcę w opóźnieniu z płatnością wynagrodzenia lub jego części.
Potwierdzam, że podane przeze mnie dane w poniższej tabeli są wiarygodne i zgodne z prawdą.
Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi warunkami i wyrażam zgodę na świadczenie usług przez Polish Connection Sp. z o.o. na
powyższych zasadach, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polish Connection Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
A. Abrahama 37/3, 81-366 Gdynia w celu wykonania usługi.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polish Connection Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. A. Abrahama 37/3, 81-366 Gdynia, w celach marketingowych, w szczególności wyrażam zgodę na kontakt w celach marketingowych
oraz przedstawienia oferty współpracy za pośrednictwem adresu e-mail.
Zostałem(-am) poinformowany(-a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym czasie za pomocą „FORMULARZA WYCOFANIA ZGODY
OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ” wysłanego wiadomością e-mail na adres office@polishconnection.no lub pocztą na adres ul. A.
Abrahama 37/3, 81-366 Gdynia.

____________________________________

Data, podpis Zleceniodawcy
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Małżonek 1
Imię

Nazwisko

Nr personalny

Adres w Norwegii

Adres w Polsce

Telefon w Norwegii:

Adres e-mail

Telefon w Polsce:

Sposób logowania do systemu altinn.no + *hasło (KODY MIN ID /
ALTINN / KOD SMS / TOKEN/ NETS)

Data zatrudnienia w Norwegii (po raz pierwszy)

Nazwa pracodawcy / pracodawców w 2020 r. + daty zatrudnienia w 2020 r. u każdego pracodawcy

Podaj miesiące przepracowane w Norwegii w 2020 r.
Składki na związki zawodowe
Ilość kilometrów od miejsca zamieszkania (w Norwegii) do
miejsca pracy

Podać tylko wtedy, jeśli pracodawca nie opłaca transportu do
pracy

Dokładna ilość dni pracy w Norwegii w danym roku
pracy
podatkowym

Podać tylko wtedy, jeśli pracodawca nie opłaca transportu do
pracy

Czy masz dostęp do kuchni w miejscu zakwaterowania w
Norwegii?

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

jeśli TAK – jaka była stawka dzienna diety?

□ NIE
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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:

Sposób logowania do systemu altinn.no + *hasło (KODY MIN ID / ALTINN / KOD SMS / TOKEN/ NETS)
Data zatrudnienia w Norwegii (po raz pierwszy)
Nazwa pracodawcy / pracodawców w 2020 r. + daty zatrudnienia w 2020 r. u każdego pracodawcy

Podaj miesiące przepracowane w Norwegii w 2020 r.
Składki na związki zawodowe
Ilość kilometrów od miejsca zamieszkania (w
Norwegii) do miejsca pracy

Podać tylko wtedy, jeśli pracodawca nie opłaca transportu do pracy

Dokładna ilość dni pracy w Norwegii w danym
roku podatkowym

Podać tylko wtedy, jeśli

pracodawca nie opłaca transportu do pracy

Czy masz dostęp do kuchni w miejscu
zakwaterowania w Norwegii?

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

jeśli TAK – jaka była stawka dzienna diety?
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DANE WSPÓLNE dot. roku 2020
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

Czy wcześniej rozliczałeś się w firmie Polish Connection (jeśli tak, to od ilu lat)?
Tak
Nie
Adres lub e-mail, na który mamy przesłać potwierdzenie
złożenia zeznania oraz fakturę

CENA USŁUGI:
Zeznanie podatkowe rodzina w Norwegii 600 PLN (ok. 1200 NOK)
Zeznanie podatkowe wysyłane do urzędu skarbowego d/s cudzoziemców (SFU) + 50 PLN do ceny
rozliczenia
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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