Formularz – norweskie rozliczenie podatkowe

Imię i nazwisko

Telefon

Email

Norweski numer personalny

Czy posiadasz kody Altinn lub MinID?
Czy masz hasło do kodów MinID?
Jeśli tak, podaj hasło.

Stan cywilny

Imię i nazwisko współmałżonka

Data urodzenia współmałżonka

Czy małżonek przebywał w roku 2016 w
Norwegii?

Czy dochód współmałżonka w 2016 roku
przekroczył 45 870 NOK / 21 540 PLN?

Adres zamieszkania w Norwegii

Adres zamieszkania w Polsce

Data rozpoczęcia pracy w Norwegii.

Czy przebywałeś w Norwegii w 2014 i 2015
roku?
Jeśli tak, to przez ile dni w każdym roku?

Okres pobytu w Norwegii w 2016 roku
(proszę podać konkretne daty od…do…)

Ilość podróży z Norwegii do Polski w
minionym roku

Czy pracodawca pokrywał koszty podróży do
Polski?
Ile podróży między Polską a Norwegią jesteś
w stanie udokumentować?
(np. posiadasz bilety lotnicze)
Ilość kilometrów do pracy między miejscem
zamieszkania w Norwegii a miejscem pracy
Podać tylko, gdy pracodawca nie opłacał transportu do pracy

Ilość dni roboczych w Norwegii w minionym
roku
Podać tylko, gdy pracodawca nie opłacał transportu do pracy

Czy pracodawca zapewniał darmowe
wyżywienie?
Jeśli tak, podaj przez ile dni.

TAK lub NIE

Czy pracodawca zapewniał diety?
Jeśli tak podaj przez ile dni i jaka była
dzienna kwota diety.

Czy pracodawca pokrywał koszty
zakwaterowania w Norwegii?
Jeśli tak, podaj przez ile dni.

Rodzaj zakwaterowania w Norwegii (np.
barak pracowniczy, hotel, mieszkanie, pokój)

Jeśli sam opłacałeś koszty zakwaterowania,
podaj kwotę zapłaconego czynszu za rok /
roczną opłatę za prąd.

Czy w 2016 roku osiągnąłeś jeszcze inny
dochód niż tylko dochód z Norwegii?
Jeśli tak, podaj wysokość tego dochodu.

Czy masz dziecko poniżej 12 roku życia?
Czy możesz udokumentować koszty
żłobka/przedszkola/świetlicy szkolnej dla
swojego dziecka?
Jeśli tak, jaka jest wysokość tych kosztów?

Czy spłacałeś kredyt hipoteczny w 2016
roku?

Jeżeli zwrot ma zostać wypłacony
podatnikowi na jego rachunek bankowy w
Polsce

Numer rachunku bankowego

Kod SWIFT banku

Nazwa banku

Adres banku

Waluta rachunku bankowego

