PODATEK z NORWEGII rok rozliczeniowy 20 ____
STATUS PENDLER
DANE OSOBOWE

1. Nazwisko i imię : ___________________________________________________________________________
2. Data urodzenia: ____. ____. ______
3. Adres zamieszkania w Polsce:
Ulica: _____________________________________________________________Nr domu/mieszkania: _______________
Kod pocztowy:___________________ Miejscowość:________________________________________________________
4.Numer telefonu :_________________________Adres e-mail :__________________@ ______________. ____________
DO WYKONANIA ROZLICZENIA POTRZEBNY JEST DOSTĘP DO SYSTEMU ALTINN
podaj hasło i dołącz kody MinID

Wszystkie dokumenty w j.polskim powinny być przetłumaczone na j.norweski/angielski, jeżeli nie są wystawione na tzw. drukach unijnych.

Standardowy odpis 10%
- w przypadku, gdy nie przysługuje status pendlera, przez pierwsze dwa lata można skorzystać z standardowego odpisu 10%
od podatku. W takim przypadku potrzebny jest dostęp do systemu Altinn i Lønns og trekkoppgave od wszystkich
pracodawców, oraz informacja od kiedy i w jakich okresach pracowałeś w Norwegii (ilość dni)

POBYT i ZAMIESZKANIE w NORWEGII
PODAJ NUMER EWIDENCJI PODATKOWEJ ( FODSELSNUMMER/D-NUMMER)

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (11cyfr)
5.Adres zamieszkania w Norwegii:
Ulica:_________________________________________________________ Nr domu/mieszkania:___________________
Kod pocztowy:___________________ miejscowość: _________________________________________________________
6.Ilość dni przebytych w Norwegii (razem z sobotami i niedzielami):_____________________________________________
(dołącz Lønns og trekkoppgave od wszystkich pracodawców i z NAV)
7.Ilość dni przepracowanych w Norwegii(bez sobót i niedziel, chyba że były pracujące):_____________________________
a. Podaj datę zatrudnienia w Norwegii u każdego pracodawcy:
L.p.
1.

2.

3.

Nazwa pracodawcy

Zatrudnienie od dnia

Do dnia

8.Koszty mieszkania w Norwegii
- zapłacony czynsz w Norwegii _____________________________________________________________________________
(dołącz umowę wynajmu i potwierdzenie zapłaty, a jeżeli w skali roku czynsz przewyższał 10000NOK to również potwierdzenie przelewów
bankowych/kopie lønnsslipper)

- koszty opłat za energię elektryczna /dołącz potwierdzenia przelewów/wpłat/_________________________________________

9.Ilość wyjazdów do Polski /dołącz bilety, inne potwierdzenia/
Wymagana ilość podróży dla pendlera rodzinnego to minimum 3, a pendler samotny powinien podróżować
co najmniej raz na trzy tygodnie
- ilość kilometrów w jedną stronę z miejsca zamieszkania w Polsce do miejsca pobytu w Norwegii ______________________
(najkrótszą drogą lądową w/g Google Maps)
- ilość podróży do Polski w roku rozliczeniowym (1 podróż = wyjazd tam i z powrotem) ___________________________
- opłaty za bilety promowe /w przeliczeniu na NOK/

______________________________

- opłaty za bramki /łączna suma/

______________________________

10.Podaj sumę km z miejsca zamieszkania w Norwegii do miejsca pracy w Norwegii:____________________________
(łączna ilość km w obie strony lub ilość dni i ilość km. w jedną stronę)

11.Samochód służbowy :

TAK/NIE

12.Podaj wysokość odprowadzonych składek na związki zawodowe __________________________________________
WSPÓŁMAŁŻONEK
13.Podaj nazwisko i imię współmałżonka:__________________________________________________________________
(dołącz akt ślubu oraz aktualne (z roku w którym się rozliczasz) zaświadczenie o wspólnym zamieszkaniu z współmałżonkiem)

14.Data urodzenia: ____. ____. ______
15. Czy współmałżonek pracuje:

TAK/NIE

16.Podaj roczny dochód współmałżonka:___________________________________________________________________
(dołącz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (nie PIT) o wysokości dochodu brutto współmałżonka za miniony rok)
DZIECI do 18 roku życia
17. Dane dziecka/dzieci
(jeżeli dzieci są tylko pod twoją opieką, dołącz akty urodzenia oraz zaświadczenie z Urzędu Ewidencji Ludności o wspólnym zamieszkaniu)

Nazwisko

Imię

Data urodzenia

________________________

_______________________

_____. _____. _________

________________________

_______________________

_____. _____. _________

________________________

_______________________

_____. _____. _________

18.Jeśli posiadasz kredyt w Polsce podaj ewentualne odsetki od kredytu:____________________________
- dołącz zaświadczenie od kredytodawcy o wysokości zapłaconych odsetek w ubiegłym roku

PENDLER SAMOTNY
19.Podaj wielkość oraz rodzaj wynajmowanego mieszkania w Norwegii (w m2) i ilość osób na umowie wynajmu
-dołącz zaświadczenie o posiadaniu samodzielnego mieszkania w Polsce (umowa wynajmu lub akt własności)
KONTA BANKOWE:
20.Podaj numer konta w Norwegii:
NO |_____| ____| ____| ____| ____| ____| ____| ____| ____| ____| ____| /11 cyfr/
Nazwa banku: _________________________________________________________________________
21. Podaj numer konta w Polsce:
PL |______| _____| _____| _____| _____| _____| _____| _____| _____| _____| _____| _____| _____| /26cyfr/
Nazwa banku: __________________________________________________________________________
Oddział banku w: _______________________________________________________________________
Nazwisko i imię właściciela konta: __________________________________________________________
SWIFT / BIC: __ __ __ __ __ __ __ __
22.Dodatkowe informacje:

UWAGA:
Proszę odpowiedzieć na WSZYSTKIE pytania. Jeżeli „nie dotyczy” wpisz „nd”.
Oświadczam, iż powyższe dane są zgodne z prawdą. Upoważniam firmę Kancelarię Podatkową BEAN L.A. Nolle do przekazania mojego rozliczenia podatkowego do
Urzędu Skarbowego w Norwegii. Firma nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenie podatkowe w przypadku kiedy klient nie dostarczy kompletnych dokumentów, poda
fałszywe dane, nie poinformuje o otrzymanej korespondencji z norweskiego Urzędu Skarbowego (oraz nie prześle jej do Kancelarii BEAN w terminie umożliwiającym
podjęcie odpowiednich kroków).Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz nie sprzeciwiam się postanowieniom poniższej ustawy. (D.U. z dnia 29
sierpnia 1997 r. Nr. 133 poz. 883 Art. 1 § 2, Art. 3 § 2 pkt. 2 o ochronie danych osobowych).

_________________________________________
miejscowość, data

_____________________________
podpis Klienta

