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NORWEGIA– INSTRUKCJA 

PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE  

Wypełnij i podpisz dokumenty w miejscach oznaczonych ( ): 

 
 

1. Formularz zgłoszeniowy – dokładnie wypełnij ( DRUKOWANYMI LITERAMI) i podpisz w miejscu 

oznaczonym ( ). 

 

Dokumenty, które należy załączyć:      

*UWAGA NIE WSZYSTKIE DOKUMENTY MOGĄ CIĘ DOTYCZYĆ W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ 

ZADZWOŃ POD NUMER: 515-096-602” 

 

1. Kopia dowodu osobistego 

2. PIT od norweskiego pracodawcy- LONNS-OG TREKKOPPGAVE   

3. Selvangivelse (lub ang. Tax Return)- wstępne rozliczenie podatkowe, które jest wysyłane przez urząd 

podatkowy na zarejestrowany adres podatnika w Polsce lub w Norwegii. 

4. Årsoppgave fra NAV – rozliczenie roczne z NAV-u, które dokumentuje wszystkie ewentualne zasiłki 

pobierane w ciągu roku. 

5. Kody PIN do systemu Altinn/MinID – w przypadku, gdy Zleceniodawca je posiada 

6. Kopia dowodu osobistego współmałżonka 

7. Akt małżeństwa unijny lub tłumaczenie zwykłe na język angielski lub norweski 

8. Zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce tłumaczenie zwykłe na język angielski lub norweski 

9. Zaświadczenie o uzyskanych dochodach w Polsce przez współmałżonka tłumaczenie zwykłe na język 

angielski lub norweski EU/EEA 

10. Akt urodzenia dzieci 

11. Bilety lub wyciągi z konta za wszystkie podróże do Polski 

12. Umowa najmu mieszkania w Norwegii na okres pracy 

13. odcinki z pensji w przypadku potrącania przez pracodawcę zakwaterowania w Norwegii 

14. Faktury za opłacany prąd 

15. Dowód wpłaty za przejazd przez tzw. ‘’bramki’’ 

16. Zaświadczenie o uzyskanych dietach od pracodawcy 

17. Przetłumaczone na język angielski lub norweski (tłumaczenie zwykłe-nieprzysięgłe) zaświadczenie z banku 

o wysokości spłaconych odsetek z tytułu spłaty kredytu w Polsce 
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Podpisz umowę: 

 

Proszę wypełnić i podpisać umowę w dwóch egzemplarzach ( w miejscu „Zleceniodawca”) oraz na pierwszej 

stronie postawić parafkę. Wysłać nam obie podpisane umowy. Podpiszemy je i odeślemy jedną do Pana/Pani. 

Wszystkie dokumenty odeślij do nas: 

 

Fenix Tax Krzysztof Wojtala 

ul. Plac Bolesława Chrobrego 1 

43-300 Bielsko-Biała 

Płatność na usługę: 
 

Opłata : 

Płatność z góry: 

a) 450 PLN – zeznanie podatkowe z uwzględnieniem ulgi 10%, rozliczenie indywidualne, bez dodatkowych 

           ulg podatkowych 

b) 550 PLN – zeznanie podatkowe z uwzględnieniem partnera fiskalnego, zeznanie w 2 klasie podatkowej, 

            zeznanie podatkowe rodzaju Pendler, z odliczeniem kosztów podróży, mieszkania, wyżywienia  

            w Norwegii 

Dane do przelewu: 

 

Fenix Tax Krzysztof Wojtala, ul. Mieszka I 1/46, 43-200 Pszczyna 

Numer rachunku bankowego: 60 1020 2401 0000 0102 0203 6820 
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Umowa nr………………………………….. 

o świadczeniu usług w zakresie rozliczenia podatku dochodowego za okres pracy w Norwegii za 

rok……………………Zawarta w dniu……………………Pomiędzy firmą Fenix  Tax 43-200 Pszczyna ul. Mieszka I 

1/46, NIP 638-116-92-29 reprezentowaną  przez właściciela Krzysztofa Wojtalę 

a,  

Panem,Panią………………………………………….,adres:……………………………………………………………… 

Tel……………………………………………………., e-mial: …………………………………………………………… 

Dalej Zleceniodawcą. 

§1 

1. Zleceniodawca  powierza Firmie „Fenix Tax ” dokumenty do rozliczenia podatku dochodowego za okres 

przepracowany w Norwegii. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania poufności w stosunku 

do  treści  dokumentów przekazanych przez Zleceniodawcę. 

2. Zleceniobiorca w ramach podpisanej umowy przekazuje dokumentację  Zleceniodawcy do osoby upoważnionej 

w celu wykonania deklaracji podatkowej. 

3. Zleceniodawca oświadcza, iż złożył dokumenty  niezbędne do dokonania rozliczenia podatkowego, 

wymienione z nazwy w załączniku stanowiącym integralną część umowy. 

4. Zleceniodawca niniejszym upoważnia firmę FENIX TAX  i osoby współpracujące do reprezentowania go przed 

wszelkimi organami administracji publicznej, Urzędami Skarbowymi, osobami fizycznymi i prawnymi w 

sprawach dotyczących rozliczenia podatku dochodowego za okres przepracowany w Norwegii. 

§2 

1. Zleceniodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zleceniobiorcy o wszelkiej korespondencji 

otrzymanej z Norweskiego Urzędu Skarbowego, dotyczącej  zwrotu podatku objętego niniejszą umową oraz o 

dokonaniu zwrotu podatku w jakiejkolwiek formie. 

§3 

1. Zleceniodawca  zobowiązuje się nie występować samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich o zwrot 

podatku przed  Norweskim urzędem skarbowym w czasie obowiązywania niniejszej umowy.  

2. W przypadku wystąpienia samodzielnego lub za pośrednictwem osób trzecich  o zwrot podatku po podpisaniu 

niniejszej umowy lub w sytuacji gdy klient zataił fakt, iż rozliczał podatek w innej firmie a uzyskanie zwrotu 

okaże się niemożliwe, klient zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 1000 zł 

§4 

1. Firma Fenix nie ponosi odpowiedzialności za : 

a) Nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe urzędy podatkowe 

b) Zaginięcie dokumentacji w Urzędzie Skarbowym lub w Urzędzie Pocztowym 

c) Treść decyzji  wydanych przez zagraniczne Urzędy Skarbowe 

d) Dokumenty Klienta zawierające błędy i pomyłki 

e) Adnotacje w Urzędzie Skarbowym dotyczące adresu do korespondencji  

f) Inne niezawinione zdarzenia 

§6 

1. Zleceniobiorca nie udziela żadnych konsultacji finansowych i podatkowych związanych ze zwrotem podatku, 

lecz jedynie dokonuje wstępnej kalkulacji rozliczenia Zleceniodawcy z podatku dochodowego. 
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 §7 

1. Zleceniodawca w dniu podpisania umowy zobowiązuje się do wniesienia opłaty w wysokości : 

a) 450 PLN – zeznanie podatkowe z uwzględnieniem ulgi 10%, rozliczenie indywidualne, bez dodatkowych 

           ulg podatkowych 

b) 550 PLN – zeznanie podatkowe z uwzględnieniem partnera fiskalnego, zeznanie w 2 klasie podatkowej, 

            zeznanie podatkowe rodzaju Pendler, z odliczeniem kosztów podróży, mieszkania, wyżywienia  

            w Norwegii 

§ 8 

1. Płatność za wykonaną usługę może nastąpić  poprzez: 

a. Dokonanie płatności w jednym z naszych oddziałów osobiście lub za pośrednictwem innych osób 

upoważnionych do takiej czynności przez klienta 

b. Wpłatę na konto: Fenix Wojtala Krzysztof ul Mieszka I 1/46, 43200 Pszczyna tytułem zwrotu podatku  oraz 

imię i nazwisko klienta nr rachunku bankowego 60 1020 2401 0000 0102 0203 6820, Bank PKOBP, Swift 

code : BPKO PL PW 

c. Przekazem pocztowym  

§10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Zmiana 

niniejszej umowy wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.  

2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy właściwy dla 

siedziby Zleceniobiorcy.  

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

                                                                                §11 

1. Zleceniobiorca może przekazać realizacje niniejszej umowy innym podmiotom w celu zrealizowania przedmiotu 

niniejszej umowy. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez firmę "Fenix" dla potrzeb niezbędnych dla rozliczenia 

podatku dochodowego w Holandii zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 

133 poz 883 

  

 

  

Zleceniobiorca (Fenix Tax)  Data i podpis Zleceniodawcy 
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Umowa nr………………………………….. 

o świadczeniu usług w zakresie rozliczenia podatku dochodowego za okres pracy w Norwegii za 

rok……………………Zawarta w dniu……………………Pomiędzy firmą Fenix  Tax 43-200 Pszczyna ul. Mieszka I 

1/46, NIP 638-116-92-29 reprezentowaną  przez właściciela Krzysztofa Wojtalę 

a,  

Panem,Panią………………………………………….,adres:……………………………………………………………… 

Tel……………………………………………………., e-mial: …………………………………………………………… 

Dalej Zleceniodawcą. 

§1 

1. Zleceniodawca  powierza Firmie „Fenix Tax ” dokumenty do rozliczenia podatku dochodowego za okres 

przepracowany w Norwegii. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania poufności w stosunku 

do  treści  dokumentów przekazanych przez Zleceniodawcę. 

2. Zleceniobiorca w ramach podpisanej umowy przekazuje dokumentację  Zleceniodawcy do osoby upoważnionej 

w celu wykonania deklaracji podatkowej. 

3. Zleceniodawca oświadcza, iż złożył dokumenty  niezbędne do dokonania rozliczenia podatkowego, 

wymienione z nazwy w załączniku stanowiącym integralną część umowy. 

4. Zleceniodawca niniejszym upoważnia firmę FENIX TAX  i osoby współpracujące do reprezentowania go przed 

wszelkimi organami administracji publicznej, Urzędami Skarbowymi, osobami fizycznymi i prawnymi w 

sprawach dotyczących rozliczenia podatku dochodowego za okres przepracowany w Norwegii. 

§2 

1. Zleceniodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zleceniobiorcy o wszelkiej korespondencji 

otrzymanej z Norweskiego Urzędu Skarbowego, dotyczącej  zwrotu podatku objętego niniejszą umową oraz o 

dokonaniu zwrotu podatku w jakiejkolwiek formie. 

§3 

1. Zleceniodawca  zobowiązuje się nie występować samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich o zwrot 

podatku przed  Norweskim urzędem skarbowym w czasie obowiązywania niniejszej umowy.  

2. W przypadku wystąpienia samodzielnego lub za pośrednictwem osób trzecich  o zwrot podatku po podpisaniu 

niniejszej umowy lub w sytuacji gdy klient zataił fakt, iż rozliczał podatek w innej firmie a uzyskanie zwrotu 

okaże się niemożliwe, klient zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 1000 zł 

§4 

1. Firma Fenix nie ponosi odpowiedzialności za : 

a) Nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe urzędy podatkowe 

b) Zaginięcie dokumentacji w Urzędzie Skarbowym lub w Urzędzie Pocztowym 

c) Treść decyzji  wydanych przez zagraniczne Urzędy Skarbowe 

d) Dokumenty Klienta zawierające błędy i pomyłki 

e) Adnotacje w Urzędzie Skarbowym dotyczące adresu do korespondencji  

f) Inne niezawinione zdarzenia 

§6 

1. Zleceniobiorca nie udziela żadnych konsultacji finansowych i podatkowych związanych ze zwrotem podatku, 

lecz jedynie dokonuje wstępnej kalkulacji rozliczenia Zleceniodawcy z podatku dochodowego. 
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 §7 

1. Zleceniodawca w dniu podpisania umowy zobowiązuje się do wniesienia opłaty w wysokości : 

a) 450 PLN – zeznanie podatkowe z uwzględnieniem ulgi 10%, rozliczenie indywidualne, bez dodatkowych 

           ulg podatkowych 

b) 550 PLN – zeznanie podatkowe z uwzględnieniem partnera fiskalnego, zeznanie w 2 klasie podatkowej, 

            zeznanie podatkowe rodzaju Pendler, z odliczeniem kosztów podróży, mieszkania, wyżywienia  

            w Norwegii 

§ 8 

1. Płatność za wykonaną usługę może nastąpić  poprzez: 

a. Dokonanie płatności w jednym z naszych oddziałów osobiście lub za pośrednictwem innych osób 

upoważnionych do takiej czynności przez klienta 

b. Wpłatę na konto: Fenix Wojtala Krzysztof ul Mieszka I 1/46, 43200 Pszczyna tytułem zwrotu podatku  oraz 

imię i nazwisko klienta nr rachunku bankowego 60 1020 2401 0000 0102 0203 6820, Bank PKOBP, Swift 

code : BPKO PL PW 

c. Przekazem pocztowym  

§10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Zmiana 

niniejszej umowy wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.  

2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy właściwy dla 

siedziby Zleceniobiorcy.  

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

                                                                                §11 

1. Zleceniobiorca może przekazać realizacje niniejszej umowy innym podmiotom w celu zrealizowania przedmiotu 

niniejszej umowy. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez firmę "Fenix" dla potrzeb niezbędnych dla rozliczenia 

podatku dochodowego w Holandii zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 

133 poz 883 

  

 

  

Zleceniobiorca (Fenix Tax)  Data i podpis Zleceniodawcy 
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Formularz zgłoszeniowy Norwegia za rok str 1: 

201_   201_     201_     201_ 

Uzupełnij za każdy rok podatkowy osobny komplet. 

 

Dane osobowe podatnika 

Imię i nazwisko:  Data urodzenia  

Telefon Kontaktowy  Stan Cywilny  

Norweski numer personalny 

 (11 cyfr) 

                      

 

Czy rozliczałeś/łaś się wcześniej 

w norweskim urzędzie 

Skarbowym? 

Jeśli tak, to za jakie lata? 

Tak  Nie  

 

Czy posiadasz norweski 

numer konta oraz czy 

posiadasz do niego 

dostęp? 

Podaj numer konta. 

Tak                       Nie  

 

IBAN: NO_ _   _ _ _ _  _ _ _ _   _ _ _ 

Czy posiadasz kody do systemu 

Altinn/MinID?  

Podaj login i hasło 

          Tak                    Nie  

Login: 

Hasło: 

Adres zamieszkania w Polsce  

Adres zameldowania w Polsce  

Adres w Norwegii na dzień 

dzisiejszy 

 

Czy wymeldowałeś się z 

Norwegii i podałeś/aś w urzędzie 

polski adres do korespondencji? 

  Tak         Nie  

 

Czy jesteś w stanie odebrać 

korespondencję, która przyjdzie 

na Twój norweski adres? 

   Tak        Nie  

 

Czy uregulowałeś wszelkie 

zaległości w urzędzie 

norweskim? (kary, niedopłaty 

podatku itp.) 

 

 

Dane współmałżonka 
Jeżeli posiadasz współmałżonka, to załącz przetłumaczony na język angielski lub norweski akt ślubu i zaświadczenie o wspólnym 

zameldowaniu (tłumaczenie zwykłe – nieprzysięgłe) 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  

Adres zameldowania współmałżonka  
Załącz przetłumaczone na język angielski lub norweski ( tłumaczenie zwykłe – nieprzysięgłe) zaświadczenie z 

polskiego urzędu skarbowego o dochodach współmałżonka za rok, który chcesz rozliczyć, jeżeli współmałżonek 

zarobił w: 

 
| 2012 roku mniej niż 20 tys. zł | 2013 roku mniej niż 22 tys. zł | 2014 roku mniej niż 24 tys. zl| 

Wpisz dochód brutto współmałżonka za rok, który chcesz 

się rozliczyć ( w PLN) 

 ROK: 20_ _                        dochód: 

 

 

 

 

 

Data i podpis Zleceniodawcy 
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Formularz zgłoszeniowy Norwegia za rok str 2 

 

 

 

Dzieci na utrzymaniu 

Czy jesteś rodzicem 

samotnie wychowującym 

dziecko?  

Tak                                                          Nie  

 

Imiona i nazwisko dzieci 

oraz data urodzenia 

Dziecko 1  _  _ -  _  _ -  _  _  _  _ 

Dziecko 2  _  _ -  _  _ -  _  _  _  _ 

Dziecko 3  _  _ -  _  _ -  _  _  _  _ 

Adres zameldowania dzieci  

 

 

 

Czy poza pracą w Norwegii  

uzyskiwałeś/łaś jakieś dochody? 

 

Tak                  Nie                                 

 

 

Jakie?                  

Dochód brutto:________________ 

 

Historia zatrudnienia w Norwegii za rok, za który chcesz się rozliczyć 

Data rozpoczęcia Data zakończenia Dane siedziby pracodawcy ( nazwa, adres, telefon, e-mial) 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

Konto bankowe - informacje 

1.Właściciel rachunku  

2.Nazwa Banku  

3.Swift code  

4.Nr rachunku bankowego 

IBAN polskiego lub 

walutowego 

  

PL  _ _   _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ 

4a. Nr rachunku bankowego 

IBAN norweskiego 

 

NO _ _   _ _ _ _  _ _ _ _   _ _ _ 

5.Adres Banku  

Data i podpis Zleceniodawcy 
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Formularz zgłoszeniowy Norwegia za rok str 3 

 

 
Od kiedy jest Pan/Pani zatrudniony/na w Norwegii?  

Czy sam/sama opłacałeś/łaś wszystkie podróże do Polski 

w danym roku?  
Tak                                                          Nie  

 

Jeżeli TAK: 

załącz bilety lub wyciągi z konta za wszystkie podróże. 

 

Jeżeli TAK: 

Ile razy byłeś/łaś w danym roku w Polsce? 

 

Wpisz dokładną ilość dni:  

1. Przepracowałeś w Norwegii w całym danym 

roku, za który chcesz się rozliczyć. 

 

2. Pobytu ( nie tylko pracy) w Norwegii w całym 

danym roku, za który chcesz się rozliczyć 

 

Wpisz dokładną ilość kilometrów:  

1. Z domu w Norwegii do pracy w jedną stronę.  

2. Najkrótszą drogą w jedną stronę z domu w 

Norwegii do domu w Polsce. 

 

Czy korzystałeś/łaś z przejazdów na autostradzie przez 

tzw.’’bramki’’? 
Tak                                                          Nie  

 
Jeżeli zapłaciłeś więcej niż 3300 NOK za przejazdy przez 

‘’bramki’’ w roku rozliczeniowym załącz dowód wpłaty. 

 

Czy sam/a opłacałeś/łaś wynajem mieszkania w okresie 

pracy w Norwegii?  
Tak                                                          Nie  

 

Jeżeli TAK: 

Załącz kontrakt bądź inny dokument potwierdzający ten 

fakt. 

 

Jeżeli TAK: 

Wpisz kwotę za wynajem tylko za okres, w którym 

przepracowałeś/łaś 

 

Czy pracodawca wypłacił Panu/Pani diety w danym roku? Tak                                                          Nie  

 
Jeżeli TAK – podaj kwotę na dzień/rok  

Czy spłacasz kredyt w Polsce? Tak                                                          Nie  

 

Jeżeli TAK: 

Załącz przetłumaczone na język angielski lub norweski 

(tłumaczenie zwykłe-nieprzysięgłe) zaświadczenie z 

banku o wysokości spłaconych odsetek. 

 

 

 

 

 

Data i podpis Zleceniodawcy 
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Załączone dokumenty 

Kopia dowodu osobistego podatnika Tak  Nie  

Kopia dowodu osobistego współmałżonka Tak  Nie  

Akt małżeństwa unijny lub tłumaczenie zwykłe na język 

angielski lub norweski 

Tak  Nie  

Akt urodzenia dzieci Tak  Nie  Ilość:  

PIT od norweskiego pracodawcy- LONNS-OG 

TREKKOPPGAVE   

Tak  Nie  Ilość: 

Årsoppgave fra NAV – rozliczenie roczne z NAV-u, które 

dokumentuje wszystkie ewentualne zasiłki pobierane 

w ciągu roku.  

Tak  Nie  Ilość: 

Selvangivelse (lub ang. Tax Return)- wstępne rozliczenie 

podatkowe, które jest wysyłane przez urząd podatkowy na 

zarejestrowany adres podatnika w Polsce lub w Norwegii.  

Tak  Nie  Ilość: 

Zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce tłumaczenie 

zwykłe na język angielski lub norweski 

Tak  Nie  

Zaświadczenie o uzyskanych dochodach w Polsce przez 

współmałżonka tłumaczenie zwykłe na język angielski 

lub norweski EU/EEA 

Tak  Nie  

Kody PIN do systemu Altinn/MinID 

 

Tak  Nie  

Bilety lub wyciągi z konta za wszystkie podróże do Polski Tak  Nie  

Umowa najmu mieszkania w Norwegii na okres pracy Tak  Nie  

odcinki z pensji w przypadku potrącania przez 

pracodawcę zakwaterowania w Norwegii 
Tak  Nie  Ilość: 

Faktury za opłacany prąd  Tak  Nie  Ilość: 

Załącz przetłumaczone na język angielski lub norweski 

(tłumaczenie zwykłe-nieprzysięgłe) zaświadczenie z 

banku o wysokości spłaconych odsetek z tytułu spłaty 

kredytu w Polsce 

Tak  Nie  

Dowód wpłaty za przejazd przez tzw. ‘’bramki’’ Tak  Nie  Ilość 

Zaświadczenie o uzyskanych dietach od pracodawcy Tak  Nie  

 

 

 

 

Data i podpis Zleceniodawcy 

 




