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Proszę dokładnie wypełnić formularz. Jeżeli pytanie nie dotyczy twojej sytuacji - nie wypełniaj. Jeżeli nie wiesz co wpisać,
to pozostaw puste miejsce i/lub skontaktuj się z nami.
Formularz utworzony jest w edytowalnym formacie *pdf, który posiada możliwość wpisania dowolnego tekstu lub wyboru
opcji. Oznacza to, że formularz możesz wypełnić na komputerze. Druk należy pobrać i zapisać na swoim komputerze.
Nastepnie otworzyć i wypełnić. Po wypełnieniu, należy formularz ponownie zapisać (zachowując dane). Wypełniony
formularz z zachowanymi danymi oraz razem z niezbędnymi załącznikami prześlij mailem na adres:
zeznanie@mmkonsult24.com
Formularz możesz także wydrukować i wypełnić długopisem, a następnie wysłać pocztą na adres:
MMKonsult24, Skr. poczt. nr 7, Sarmacka 5, 02-975, Warszawa 150.

Dane podstawowe ( pisane odręcznie - należy wypełniać drukowanymi literami)
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Norweski numer personalny (fødselsnummer)
2016

2017

Twój stan cywilny
Adres zamieszkania w Polsce
(ulica, numer domu)
Kod pocztowy i miejscowość
Numer telefonu kontaktowego (polski lub
norweski)
Adres pobytu (wykonywania pracy) w Norwegii

Sposób dostarczenia zeznania podatkowego do norweskiego Urzędu Skarbowego
(wybierz jeden sposób)
Papierowe zeznanie wysłane pocztą

Dołączam druk zeznania ”Skattemelding 2017”

Dołączam

Elektronicznie,
• za pomocą kodów Altinn,
• kodów MinID i hasła
• BankID

Dołączam kartę kodów Altinn lub kartę kodów MinID

Dołączam

i podaję hasło MinID (nie podawaj hasła BankID)

Informacje dotyczące zatrudnienia w Norwegii w poszczególnych latach
W miarę możliwości proszę o wypełnienie także lat 2015 i 2016

2015

2016

2017

Ilość dni pobytu na terenie Norwegii
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Data zakończenia pracy
(tylko rok 2017)

Nazwa firmy oraz miejsce (miasto) pracy w Norwegii

Czy miałeś bezpłatny transport do/z Norwegii?

Tak

Nie

Częściowo

Czy miałeś bezpłatny nocleg w Norwegii?

Tak

Nie

Częściowo

Czy miałeś bezpłatne wyżywienie w Norwegii?

Tak

Nie

Częściowo

Dane dotyczące podróży oraz kosztów zakwaterowania w Norwegii w 2017 roku
Odległość od miejsca zamieszkania w Polsce do miejsca
zamieszkania w Norwegii w 2017 roku
Ilość wyjazdów do Norwegii, tylko w 2017 roku

kilometrów (w jedną stronę)
ilość pobytów (rotacji)

Odległość od miejsca zamieszkania w Norwegii
do miejsca pracy w Norwegii (tylko 2017 rok)

kilometrów (w jedną stronę)

Łączny koszt biletów promowych, który możesz
udokumentować, w roku 2017

waluta

Łączny koszt wynajmu mieszkania w Norwegii, który
możesz udokumentować w roku 2017 (wyciągiem z banku
lub odcinkiem wypłaty)

waluta

Łączne wydatki na prąd/opał, które możesz udokumentować
w roku 2017 (dotyczy tylko mieszkania w Norwegii)

waluta

Łączny koszt bramek/tuneli, który możesz udokumentować w
roku 2017 (w Norwegii i/lub w Polsce)

waluta

Czy pracodawca wypłacał Ci diety ?
(na mieszkanie, wyżywienie, dojazd itp.)

Tak

Ilość dni z dietami:

dni

Stawka dzienna 1:

NOK

Stawka dzienna 2:

NOK
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Dane do drugiej klasy podatkowej (wypełnij tylko, gdy dochód współmałżonka w roku 2017 nie
przekroczył 21. 377 PLN brutto)
Imię i nazwisko współmałżonka
Dochód brutto współmałżonka w Polsce w roku 2017

PLN

Dochód brutto współmałżonka w Norwegii w roku 2017

NOK

Odpis skrócony aktu małżeństwa, pobrany w roku 2018
(jeśli jest na drukach unijnych to nie trzeba tłumaczyć)

Dołączam

Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z współmałżonkiem, pobrane w roku 2018
(tłumaczone przysięgle na j. norweski lub angielski)

Dołączam

Zaświadczenie o dochodzie współmałżonka za 2017 rok
(tłumaczone przysięgle na j. norweski lub angielski)

Dołączam

Dodatkowe dokumenty (dołączyć w zależności od sytuacji)
Jeśli jesteś kawalerem/panną i masz wspólny meldunek ze swoim dzieckiem lub samodzielnie
sprawujesz opiekę nad swoim dzieckiem (nie starszym niż 21 lat) to proszę dołączyć:
Akt urodzenia dziecka (jeśli na drukach unijnych to nie trzeba tłumaczyć)

Dołączam

Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z dzieckiem
(tłumaczone na j. norweski lub angielski)

Dołączam

Jeśli dotyczy - oświadczenie sprawowania samodzielnej opieki nad dzieckiem
(tłumaczone na j. norweski lub angielski)

Dołączam

Jeśli płaciłeś za zakwaterowanie w Norwegii to proszę dołączyć:
Kopię dokumentu potwierdzającego wysokość poniesionych kosztów związanych wynajmem
mieszkania w Norwegii (wyciąg z konta lub odcinek wypłaty, jeśli to pracodawca potrącał za
zakwaterowanie)

Dołączam

Kopie rachunków za prąd/ogrzewanie mieszkania/kwatery/pokoju

Dołączam

Jeśli miałeś kredyt w polskim banku, a pobyt w Norwegii w roku 2017 nie przekroczył 183 dni i
jednocześnie 270 dni w latach: 2015-2017 to proszę dołączyć:
Nazwa banku
Kwota zapłaconych odsetek od kredytu (tylko w roku 2017)

waluta

Kwota kredytu pozostała do spłaty na koniec 2017 roku

waluta

Wartość nieruchomości (tylko dla kredytu hipotecznego)

waluta

Powierzchnia nieruchomości (tylko dla kredytu hipotecznego)

m²

Opracowanie MMKonsult24, luty 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Formularz można przechowywać, kopiować i drukować wyłącznie na własne potrzeby.

MmKonsult24

4

Kopię zaświadczenia z banku o wysokości zapłaconych odsetek w roku
2017 (przetłumaczone na j. norweski lub angielski)

Dołączam

Numer konta, na który chcesz otrzymać swój zwrot podatku (dla konta norweskiego
wystarczy sam numer konta, bez kodu SWIFT)
SWIFT

Iban

Informacje dodatkowe, uwagi itp. (okresy pracy w Norwegii, wypłacone diety przez
pracodawcę, poniesione koszty, dane kontaktowe, uwagi itp.)

Zgoda na przechowywanie formularza i danych
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym formularzu, dla potrzeb
niezbędnych do realizacji usługi (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. Z 2016r. poz.
Tak
922)

Zlecenie
Oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszym formularzu są kompletne i
zgodne z prawdą

Tak

Zlecam firmie MMkonsult24 wypełnienie i wysłanie zeznania oraz zobowiązuję się do zapłacenia za
usługę 950 NOK, w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia otrzymania faktury (cena zawiera
polski VAT w wysokości 23%)

Tak

Zamawiam w firmie MMKonsult24 tłumaczenie przysięgłe dokumentów na język angielski w cenie
165 NOK za każdą stronę przetłumaczonego tekstu (dotyczy dokumentów przesłanych tylko w
języku polskim)

Ilość stron
Tak

___________________________________

______________________________________________________________

Data

Podpis lub imię i nazwisko

Adres pocztowy i numer telefonu:

Konto bankowe w Norwegii
(w NOK):

Konto bankowe w Polsce
(w PLN):

4202 38 86507

06 1140 2004 0000 3302 7677 2439

MmKonsult24
Skr. poczt. Nr 7,
Sarmacka 5, 02-975, Warszawa 150
tel: +48 22 398 84 24

IBAN: NO11 4202 38 86507
SWIFT: SPTRNO22

www.mmkonsult24.com

norwegia, podatki, zasiłki, świadczenia, tłumaczenia, doradztwo
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