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Податкові розрахунки 2022 - ОСОБИ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В НОРВЕГІЇ РАЗОМ З 
СІМ'ЄЮ 
 

Норвезька податкова служба ввела зміни і не вимагає надсилання документів для відрахувань. З іншого 

боку, ПАМ’ЯТАЙТЕ про те, щоб зберегти документи на випадок можливого контролю. Офіс має право 

перевірити вашу податкову декларацію за 5 років! Надсилаючи податкову декларацію, ми спираємося на 

дані з форми та інші документи, необхідні для податкової звітності (документи про доходи) 

 

Якщо у вас була податкова картка 25% так звана KILDESKATT (PAYE) у 2022 році, ви не зможете 

надіслати свій податковий звіт. ВАЖЛИВО – Перевірте, чи вигідно вам скасувати kildeskatt і отримати 

відшкодування податку! 

 

У розрахунках за 2022 рік більше немає 2 класу податку через низький/нульовий дохід подружжя і 

відсутні податкові розрахунки зі знижкою 10% 

 

 

Важливо мати можливість увійти за допомогою SMS-коду, BANK ID або BUYPASS, щоб не тільки 

надіслати цифровий податковий звіт, але й завантажити звіт про ваші доходи з системи податкової 

служби. Одноразових кодів Altinn більше не достатньо для завантаження звіту про доходи. 

 

 

 

Податкова декларація буде оприлюднена в кілька турів з 14 березня. 

Більшість інформації ви прочитаєте на нашому сайті www.podatek.no … 
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Необхідні документи, які нам потрібні для оформлення розрахунку: 
 

1. Документ Selvangivelse/Skattemelding/Tax Return 2022 – цей документ буде доступний в Altinn з 14 

березня. Будь ласка, зв’яжіться з нами, якщо ви не отримали Skattemelding. 

 

2. MINID SMS або інша опція для входу (BANK ID/ BUYPASS) до податкової системи. 

Якщо ви не можете увійти - зв'яжіться з нами! 

 

3. Довідка про отримані доходи та сплачений авансовий податок у 2021 році в Норвегії (Årsoppgave від 

роботодавців або A08, завантажений із сайту Altinn, і Årsoppgave від NAV, якщо ви отримували 

допомогу, окрім сімейної/грошової допомоги). 

 

4. Платіжні відомості за кожен місяць роботи в Норвегії в 2022 році або підсумкова платіжна відомість 

за 2022 рік. 

 

5. Річні рахункові звіти установ, що пропонують кредити (наприклад, банк) 

 

6. Річні звіти з державного фонду 

 

 

 

 

 

 

Прохання надсилати копії документів/скани разом із заповненою таблицею на адресу: 

Polish Connection Sp. z o.o. 

вул. Антонієго Абрахама 37/3, 

81-366 Гдиня 

 

Електронна пошта: office@polishconnection.no , gdynia@podatek.no 
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Умови використання: 
 

a) Заповнюючи та підписуючи цю форму, клієнт замовляє послугу розрахунку податків від Polish 

Connection Sp. z o.o. розташована в Гдині, за плату, вказану в прайс-листі під таблицею. 

b) Винагорода за надані послуги повинна бути сплачена в дату, зазначену в рахунку-фактурі, наданому 

особисто або на адресу електронної пошти, вказану у формі. ПРИМІТКА: Оплата податку здійснюється 

наперед. Послуга надходить до реалізації після оплати. 

c) У разі відмови від послуги після отримання від нас інформації про те, що документи перевірені та 

прийняті до виконання, з клієнта буде стягнуто 75 злотих за підготовку документації для послуги. 

d) Клієнт підтверджує достовірність даних, наданих у формі, і несе повну відповідальність за цю 

інформацію. 

д) Клієнт підтверджує, що адреса проживання, зазначена в таблиці нижче, є адресою його фактичного 

проживання, куди буде спрямована вся кореспонденція, пов’язана із замовленням. 

f) Рахунки будуть доставлені особисто або в електронному вигляді на адресу електронної пошти, 

надану клієнтом. Сторони погоджуються, що днем доставки рахунку-фактури в електронній формі є 

день, наступний за днем відправленнярахунку-фактури Polish Connection Sp. z o.o. 

g) Рахунки в паперовій формі надсилаються лише за чітким запитом клієнта та у разі неможливості 

надіслати електронний лист на вказану адресу, напр. через неправильну електронну адресу. Уцьому 

випадку положення пунктузастосовується відповідно. 

h) Сторони погоджуються, що можливі наслідки надання неправдивої, неправильної поштової адреси 

або інформації про її зміну покладаються на клієнта. 

i) Клієнт уповноважує Polish Connection Sp. z o.o. виставляти рахунок без підпису. 

j) У разі затримки клієнтом оплати рахунка-фактури буде стягнуто відсоток, визначений законом. 

k) Polish Connection Sp. z o.o. має право стягнути суму в розмірі 30 злотих за підготовку та відправку 

запиту на оплату, якщо Клієнт затримує виплату винагороди або її частини. 

 

Я підтверджую, що дані, наведені в таблиці нижче, є достовірними та правдивими. 

 

Я підтверджую, що прочитав наведені вище умови та погоджуюся на надання послуг Polish Connection 

Sp. z o.o. на вищевказаних принципах. Я погоджуюся на обробку моїх персональних даних Polish 

Connection Sp. z o.o. зі штаб-квартирою по вул. Abrahama 37/3, 81-366 Gdynia для надання послуги. 

 

Цим я даю згоду на обробку моїх персональнихданих Polish Connection Sp. z o.o. зі штаб-квартирою по 

вул. Abrahama 37/3, 81-366 Gdynia, для маркетингових цілей. Зокрема, я погоджуюся зв’язуватися з 

маркетинговими цілями та надсилати пропозиції про співпрацю на електронну адресу. 

 

Мене повідомили проможливість відкликати свою згоду в будь-який час за допомогою форми під 

назвою «ФОРМА ВІДМІНЕННЯ ЗГОДИ СУБ'ЄКТА ДАНИХ», надісланої електронною поштою на 

office@polishconnection.no або поштою на вул. Абрахама 37/3 , 81-366 Гдиня. 
 
 
 

………………………………………………………..  

Дата та підпис клієнта 
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Особа 1 
 

 

Ім'я 

 

 Прізвище 

 

 Д-номер / особистий номер 

 

Адреса в Норвегії  Сімейний стан □ одружений □ партнерство/стосунки 

□ розлучена / розлучений 

□ вдова / вдівець 

 

 

Мобільний телефон у Норвегії: 

Мобільний у вашій країні: 

 

 Електронна адреса: 

 

Логін і пароль для altinn.no (MINID SMS/BANKID/BUYPASS) 

 

Точна дата початку працевлаштування в Норвегії 

 

2022 рік був вашим □ першим роком роботи в Норвегії □ другим роком роботи в Норвегії □ 

наступним роком роботи в Норвегії 

 

Назва роботодавця / роботодавців у 2022 році  

 

Вкажіть місяці роботи в Норвегії у 2022 році 

 

Ваша податкова картка в 2022 році 

 

 

Профспілкові внески 

                                                                   □ ТАК □ НІ 

 

Кількість км від місця проживання (в Норвегії) до 
місця роботи 
 

 

 Вказувати тільки якщо роботодавець не 

оплачує проїзд на роботу 

Точна кількість робочих днів у Норвегії 

у 2022 р. 

 

 Вказувати тільки якщо роботодавець не 

оплачує проїзд на роботу 

Чи є у вас доступ до кухні у вашому норвезькому 

помешканні? 

 

  

 

Ваш роботодавець покривав витрати на харчування чи 

надавав добові? 

 □ ТАК (добові) □ ТАК (покриває витрати на 

харчування) 

 □ НІ 

 

 Якщо ТАК – яка була денна норма? 

 

Маєте нерухомість в Польщі? (якщо так, пам’ятайте, 

що ви повинні підтвердити це в податковій декларації 

в Норвегії) 
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Особа 2 
 

 

Ім'я 

 

 Прізвище 

 

 Д-номер / особистий номер 

 

Адреса в Норвегії  Сімейний стан □ одружений □ партнерство/стосунки 

□ розлучена / розлучений 

□ вдова / вдівець 

 

 

Мобільний телефон у Норвегії: 

Мобільний у вашій країні: 

 

 Електронна адреса: 

 

Логін і пароль для altinn.no (MINID SMS/BANKID/BUYPASS) 

 

Точна дата початку працевлаштування в Норвегії 

 

2022 рік був вашим □ першим роком роботи в Норвегії □ другим роком роботи в Норвегії □ 

наступним роком роботи в Норвегії 

 

Назва роботодавця / роботодавців у 2022 році  

 

Вкажіть місяці роботи в Норвегії у 2022 році 

 

Ваша податкова картка в 2022 році 

 

 

Профспілкові внески 

                                                                   □ ТАК □ НІ 

 

Кількість км від місця проживання (в Норвегії) до 
місця роботи 
 

 

 Вказувати тільки якщо роботодавець не 

оплачує проїзд на роботу 

Точна кількість робочих днів у Норвегії 

у 2022 р. 

 

 Вказувати тільки якщо роботодавець не 

оплачує проїзд на роботу 

Чи є у вас доступ до кухні у вашому норвезькому 

помешканні? 

 

  

 

Ваш роботодавець покривав витрати на харчування чи 

надавав добові? 

 □ ТАК (добові) □ ТАК (покриває витрати на 

харчування) 

 □ НІ 

 

 Якщо ТАК – яка була денна норма? 

 

Маєте нерухомість в Польщі? (якщо так, пам’ятайте, 

що ви повинні підтвердити це в податковій декларації 

в Норвегії) 
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Спільні дані подружжя у 2022 році 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ ДЛЯ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ (ВИ ПОВИННІ БУТИ 

ВЛАСНИКОМ АБО СПІВВЛАСНИКОМ ЦЬОГО РАХУНКУ) 

 

Назва банку: 

Номер банковського рахунку: 

SWIFT: 

Валюта: 

 

 

Документально 

підтверджені витрати на 

догляд за дітьми, як-от 

дитячі ясла, дитячі садки 

та позашкільні заходи, 

наприклад спорт 

(foreldrefradrag) 

 

 

Виграш у лотерею, 

благодійні пожертви, 

спадок 

 

Інші доходи – вказати 
суму та вид 

 

Власне майно, нерухомість 

(доходи від оренди або 

доходи від продажу) 

 

Власні акції та облігації, 

державні акції тощо 

(доходи та збитки) 

 

Сума кредиту в банку, 

іпотека на дітей БДУ (BSU) 

 

Наявний автотранспорт 

(автомобілі, човни, 

кемпінги) - Вказати рік 

першої реєстрації та марку 

 

Частки в житловому 

товаристві 

 



 

www.polishconnection.no  •  www.podatek.no  •  wwww.omega-as.no   

Polish Connection Sp. z o.o., ul. Antoniego Abrahama 37/3, 81-366 Gdynia, Poland +48 58 727 05 55, office@polishconnection.no 
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000293619 Kapitał zakładowy: 50.000 PLN, REGON: 220513232, NIP: 5862212441 

 

 

Прайс лист послуг Польський зв'язок 2023 

ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК 

 

NORWAY 

Стандартний податковий розрахунок (без 

вирахування) 

 

250 злотих 

 

 

Податковий розрахунок (відрахування: 

проїзд, проживання, харчування) 

 

400 злотих/600 злотих 

 

Відсотки за відрахування кредиту 

 

+200 злотих до розрахункової ціни 

 

Відрахування по догляду за дитиною 

 

+ 150 злотих до розрахункової ціни 

 

Декларація про майновий стан 

 

+ 200 злотих до розрахункової ціни 

 

Криптовалюти, акції 

 

+ 200 злотих до розрахункової ціни 

 

Податкове врегулювання для моряків 

 

від 800 злотих (в залежності від складності) 

ситуації) 

 

 

Податковий розрахунок для рибалок 

 

від 800 злотих (в залежності від складності) 

ситуації) 

 

 

Поселення - СІМ'Я В НОРВЕГІЇ 

 

від 250 злотих за один населений пункт 

 

Розрахунок діяльності 1 особи (Компанія, 

яка не платник VAT) 

 

 

(підприємство, яке не є платником ПДВ) 

 

 

+ 150 злотих до розрахункової ціни 

 

Податкова скарга – коригування місяців 

 

350 злотих 

 

Податкова скарга з відрахуваннями 

 

від 500 злотих 

 

Податкове звернення моряка, рибалки 

 

від 1000 злотих 

 

Заява на отримання довідки про податкове 

резидентство 

податкове резидентство 

 

від 150 злотих (в залежності від складності 

ситуації) 

 

*Ми також маємо можливість виставляти рахунки в норвезьких кронах або євро 

 

 


