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Formularz zgłoszeniowy – kwoty do polskiego PIT + PIT-ZG za rok 2021
(formularz tylko dla osób, które będą samodzielnie wypełniać polską deklarację PIT + PIT-ZG)

Formularz utworzony jest w edytowalnym formacie *pdf, który posiada możliwość wpisania dowolnego tekstu lub wyboru
opcji. Oznacza to, że formularz możesz wypełnić na komputerze. Formularz pobrany z maila lub strony internetowej zapisz na
komputerze. Po wypełnieniu, zapisz dane w formularzu poprzez kliknięcie w ikonę dyskietki, a przed wysłaniem otwórz i
sprawdzić, czy dane zostały zapisane. Wypełniony formularz razem z niezbędnymi załącznikami prześlij mailem na adres
email: zeznanie@mmkonsult24.com

Dane osobowe (pisane odręcznie – wypełnij drukowanymi literami)
Imię
Nazwisko
Adres e-mail
Norweski numer personalny
(fødselsnummer lub D-nummer)
Adres w Polsce:
(ulica, numer domu/mieszkania)
(Kod pocztowy i miejscowość)
Numer telefonu kontaktowego (polski)
Numer telefonu kontaktowego (norweski)

Sposób logowania do systemu Altinn (wybierz jeden)
Kody MinID

BankID

Tak

Karta kodów

BuyPass + SMS

Tak

Tak

Hasło

Hasło

SMS

Tak

Tak

Hasło

Zwolnienie z norweskiej składki społecznej w roku 2021 (druk A1)
Tak

Nie

MMKonsult24, Styczeń 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Załączam

1
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Informacje dotyczące pobytu i zatrudnienia w Norwegii w poszczególnych latach
2019

2020

2021

Ilość dni pobytu na
terenie Norwegii
Data rozpoczęcia pracy
(tylko rok 2021)

Data zakończenia pracy
(tylko rok 2021)

Nazwa firmy oraz miejsce (miasto) pracy w Norwegii

Informacje dodatkowe, uwagi itp. (okresy pracy w Norwegii, dane kontaktowe i inne.)

Zlecenie
Oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszym formularzu są poprawne i
zgodne z prawdą. Zapoznałem się z opisem usługi oraz warunkami przechowywania i przetwarzania
danych osobowych. Więcej informacji na stronie mmkonsult24.com.

Tak

Zlecam firmie MMkonsult24 przygotowanie zestawienia kwot za rok 2021 oraz zobowiązuję się do
zapłacenia za usługę 425 NOK, w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia otrzymania faktury
(cena zawiera polski VAT w wysokości 23%).

Tak

Data

Podpis

Adres korespondencyjny: MMKonsult24 Marcin Mazurek, Skr. Poczt. Nr 5, 02-975 Warszawa

MMKonsult24, Styczeń 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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