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Податкові розрахунки 2022 - РИБАЛКИ 

ВАЖЛИВІ ЗМІНИ! 

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). Тому, 

якщо у вас є відрахування від подорожі, надішліть нам підтвердження подорожі (рахунків-фактур Wizz 

Air недостатньо). 

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! 

 

Пам'ятайте! 

Якщо у вас є доступ до кухні (можна приготувати гарячу їжу), ви не можете вираховувати дієти. 

Відрахуванням вартості проживання можна скористатися лише протягом двох років – люди, які змінили 

місто проживання у зв’язку зі зміною роботи, знову отримають це право. Якщо ви отримуєте вигоду від 

цього відрахування за останні 2 роки або ви мали на це право, але ви не виконуєте нову вимогу, ви не 

можете отримати це відрахування цього року. 

Мінімальний ліміт поїздок від місця роботи до сім’ї, який необхідно взяти для вирахування вартості 

квитка, було скасовано, але власний внесок має бути перевищений, щоб зробити це списання 

прибутковим (мінімальна кількість поїздок для самотнього працівника була збільшена, щоб він міг 

робити відрахування. Самотній працівник повинен мати принаймні 4 поїздки на рік і перевищувати свій 

власний внесок, щоб відрахування на проїзд було прибутковим) 

 

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

відсутні податкові розрахунки зі знижкою 10%.  

 

Якщо у вас є діти, яким до кінця 2022 року не виповнилося 11 років, ви можете вирахувати витрати на 

дитячі ясла, няню, дитячий садок (відрахування не включає вартість харчування), спортивні та 

мистецькі заходи, які спільно організовуються асоціаціями та клубами,  проведення у другій половині 

дня (години, що відповідають робочому шкільному садку та виключають заходи, які проводяться у 

вихідні дні!). 

ПАМ’ЯТАЙТЕ: Ви повинні проживати спільно з дитиною. 

Крім того, витрати, що перевищують 10 000 норвезьких крон на рік, повинні оплачуватися банківським 

переказом.  

 

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, будь ласка, зв'яжіться з нами або замовте коди через наш сайт 

www.podatek.no 

 

3. Довідка про отримані доходи та сплачений авансовий податок у 2022 році в Норвегії (Årsoppgave від 

роботодавців або A08, завантажений із сайту Altinn та 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 

на 2022 рік. 

 

5. Заповнена форма. – Важливо читати про всі зміни в податкових розрахунках за 2022 рік! 

 

6. Відомості про вилов за кожен місяць 

 

7. Накладні/квитанції на купівлю рибальського спорядження (взуття, рукавички тощо) 

 

 

ВАЖЛИВО → У зв’язку з оновленням податкового законодавства в Польщі, необхідно визначити своє 

податкове резидентство! У разі податкового проживання в Польщі (щоразу, коли у вас є сім’я, будинок, 

реєстрація тут), ви повинні показати свої доходи за кордоном у польській податковій службі! Якщо у вас 

є сумніви щодо того, де знаходиться ваша податкова резидентність, зверніться з нашою допомогою до 

норвезьких органів влади за сертифікатом. 

 

Якщо у вас є плавальна книжка, це положення вас не стосується. 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto: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 відправлення рахунку-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. У цьому 

випадку положення пункту застосовується 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 персональних даних 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 про можливість 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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Ім'я 

 

 Прізвище 

 

 Д-номер / особистий номер 

 

Ідентифікаційний номер у вашій країні 

 

 Сімейний стан □ одружений □ партнерство/стосунки 

□ розлучена / розлучений 

□ вдова / вдівець 

 

 

Адреса в Норвегії 

 

 Адреса у вашій країні 

 

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 + дати працевлаштування 2022 рік 

 

Вкажіть місяці роботи в Норвегії у 2022 році 

 

Ваша податкова картка в 2022 році 

 

 

Профспілкові внески 

                                                                   □ ТАК □ НІ 

 

У вас є сім'я на батьківщині? 

 

 

Чи проживали Ви разом із родиною у своїй країні 

походження або (якщо ви САМОТНІЙ) ви проживали 

у своїй квартирі самостійно? 

 

 

Чи оплатив ваш роботодавець квитки/проживання 

 

 Якщо ТАК – позначте один пункт 

□ ПРОЇЗДНІ КВИТКИ □ ПРОЖИВАННЯ 

 

Чи оплатив ваш роботодавець квитки/проживання 

 

 Якщо НІ – нам знадобляться додаткові 

документи і ми зв’яжемося з вами 

 

Діти віком до 11 років на утриманні - будь ласка,              

вкажіть ім'я, прізвище та дата(и) народження 

 

 

Документально підтверджені витрати на догляд за 

дітьми, як-от дитячі ясла, дитячі садки та позашкільні 

заходи, наприклад спорт на 2022 рік *не стосується 

мовних занять, обслуговування тощо. 

Вид занять, сума 
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Дуже важливо - цю частину потрібно заповнювати дуже обережно  
 

  

 

 

 

Люди, які мають звільнення від сплати норвезьких соціальних внесків (A1), повинні підтвердити це 

норвезькій податковій службі. Виняток видається NAV (International saker) на основі форми E101/A1. 

Якщо ви не впевнені у своїй ситуації, запитайте свого роботодавця! Роботодавець зобов’язаний 

надіслати форму E101 / A1 до NAV із запитом на звільнення від норвезьких соціальних внесків, якщо 

внески вираховуються у вашій країні. Якщо форму зі звільненням надіслали до податкової служби після 

сплати норвезьких внесків – ви отримаєте повернення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ім'я роботодавця 

 

Періоди перебування на 

рибальському судні від 

- до 

 

Домінуючий вид 

риби (риба, краби, 

креветки тощо), 

спійманий під час 

вилову 

 

Зона вилову 

 

(де проходила рибалка) 

 

1. РОБОТОДАВЕЦЬ    

   

   

1. РОБОТОДАВЕЦЬ    

   

   

1. РОБОТОДАВЕЦЬ  

 

  

 

 

  

 

 

  

Ви коли-небудь робили нарахування податку за допомогою нашої компанії (Polish Connection)? 

 

               □ ТАК (який рік)                                                                 □ НІ 

 

Адреса або електронна пошта, на яку ми надішлемо податковий розрахунок та рахунок 
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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 

 


