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Jak obliczyć zwrot podatku z Norwegii w Polsce? – Pomoc
Skandynawia jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej. Nietrudno więc o spotkanie
tam również i naszych rodaków. Legalna praca w Norwegii to jednak nie tylko dobre zarobki,
ale też pewne obowiązki związane z tamtejszym fiskusem. Nikt z nas raczej nie ma czasu na
zgłębianie arkanów tamtejszego systemu podatkowego, o ile nie jest akurat specjalistą
podatkowym. Nie stanowi to jednak najmniejszego kłopotu. Jeżeli nie masz pojęcia, jak
rozliczyć podatek z Norwegii, to wystarczy zgłosić się do nas. Nie tylko poprowadzimy Cię
przez cały proces. Naszym zadaniem jest pomoc w uzyskaniu wysokiego zwrotu podatku z
Norwegii.

Co jeśli rozliczyłem podatek już w Norwegii?
Trzeba mieć na uwadze, że nawet jeśli wstępnie rozliczyłeś się z norweskim Urzędem
Skarbowym poprzez jedno z lokalnych skandynawskich biur, masz szansę na dodatkowe
pieniądze. Może to wydawać się dziwne, ale często tamtejsi księgowi nie mają pojęcia o
ulgach, jakie przysługują Polakom pracujących na ich ziemi. Nierzadko okazuje się, że w ten
sposób możesz odzyskać dodatkowe kilka/kilkanaście tysięcy złotych. Nie ma co ukrywać, że
opłaca się postarać. Jako że żyjemy w XXI wieku nie ma też konieczności przychodzenia do
nas osobiście. Wszelkie formalności możesz załatwić zdalnie – przez telefon i Internet.
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, byś odwiedził naszą siedzibę. Z uśmiechem na twarzy
witamy każdego Klienta, oferując pomoc i dobrą kawę. Zapraszamy również do zapoznania się
z najczęstszymi pytaniami i odpowiedziami na nie.

Za jaki okres przysługuje mi prawo złożenia odwołania
od decyzji podatkowej?
Jeśli decyzja podatkowa jest wydana przez Urząd Centralny, wówczas możesz liczyć na
skorygowanie ostatnich 3 lat podatkowych. Jeśli jednak decyzje są wydane przez lokalne
urzędy, wówczas masz szansę na odzyskanie dodatkowych pieniędzy nawet za rok 2006!
Prześlij nam dokumenty, a dowiesz się za jakie lata masz prawo złożyć odwołanie.
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Zostałem rozliczony przez biuro podatkowe w Norwegii.
Czy mogę liczyć na dodatkowe pieniądze?
Oczywiście, że tak. Ponad 60 % Polaków otrzymuje za niski zwrot podatku. Niektóre biura
podatkowe uwzględniają tylko podstawowe ulgi takie jak ulga małżeńska, ulga na dziecko czy
odliczenie kosztów przejazdu i utrzymania w Norwegii. Nie mają pojęcia, że podatnik ma
prawo do dodatkowych ulg podatkowych, dzięki którym skutecznie pomniejsza się podstawę
opodatkowania. Nasza firma powołuje się na odpowiednie przepisy i ordynacje podatkowe,
które są sporządzone na korzyść podatnika. Korzystamy również z orzeczeń sądu w sprawie
podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na jaki dodatkowy zwrot podatku z korekty mogę liczyć?
To zależy od Twoich dochodów i wykorzystanych ulg podatkowych. Nasi Klienci dzięki
korektom podatkowym zyskują kwoty od 3 000 do nawet 15 000 PLN za rok podatkowy! To
naprawdę działa.

Czy po przesłaniu dokumentów muszę płacić za ich weryfikację?
Nie! Weryfikacja i analiza dokumentów jest darmowa. Sam zdecydujesz, czy warunki Ci
odpowiadają. Przedstawimy Ci pełną ofertę, która pomoże Ci podjąć decyzję.

Czy istnieje ryzyko, że nie otrzymam dodatkowych pieniędzy po wysłaniu korekty?
Tak. Niestety takie ryzyko istnieje, dlatego za lata odległe wolimy się rozliczać za efekt, czyli za
odzyskane pieniądze. Jeśli urząd podatkowy odrzuci naszą korektę, wówczas nie ponosisz
żadnych kosztów- to jest uczciwe rozwiązanie dla obu stron umowy.

Kiedy zapłacę za usługę?
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Po wstępnej analizie otrzymasz od nas ofertę. Jeśli sprawa dotyczy ubiegłego roku
podatkowego i typowych ulg, wówczas koszt usługi jest stały. Jeśli jednak sprawa dotyczy lat
2006-2012 i wymaga sporego nakładu pracy przy sporządzeniu odwołania, wówczas nasze
wynagrodzenie jest prowizyjne. Szanujemy Twoją opinię, dlatego staramy się, aby otrzymany
zwrot podatku był jak najwyższy, a wynagrodzenie dla naszego biura adekwatne do
posiadanych kompetencji i wykonanej pracy. Przeczytaj, jak firmy próbują wyłudzać
pieniądze(czytaj)

Czy jeśli nie posiadam wszystkich wymaganych dokumentów, to wciąż mam prawo starać się
o dodatkowy zwrot?
Oczywiście! Większość dokumentów można uzyskać w duplikacie. Jeśli zlecisz nam usługę, to
w jej zakresie postaramy się o wymagane dokumenty. Pamiętaj jednak, że warunkiem
uzyskania dokumentów jest posiadanie aktualnego adresu do korespondencji w urzędzie.

W jakiej formie otrzymam zwrot podatku z korekty?
Zwrot podatku otrzymasz w formie czeku, który możesz zrealizować w swoim banku. Urząd
również przelewa zwrot podatku na konto w Polsce lub w Norwegii, w zależności od złożonego
wniosku o zwrot nadpłaty.

Czy usługa jest legalna i bezpieczna?
Nasza firma wykorzystuje tylko legalne i dopuszczone przepisami prawo podatkowe. Składane
przez nas odwołania są na korzyść podatnika i są w pełni legalne i akceptowalne przez
zagraniczny urząd.

Rozliczenie podatkowe – Norwegia
W dzisiejszych czasach nie ma konieczności załatwiania tego typu spraw osobiście. Nie
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musisz zatem martwić się o kosztowną i czasochłonną podróż do Norwegii tylko dlatego, że
nie rozliczyłeś podatków. Wiemy, jak obliczyć zwrot podatku z Norwegii, więc wszelkich
formalności dopełnimy wspólnie. W zależności od sytuacji możesz ubiegać się o zwrot podatku
do kilku lat wstecz. To świetna informacja dla osób, które o tym fakcie dowiedziały się dopiero
niedawno. W przypadku decyzji podatkowej wydanej przez tzw. Urząd Centralny formalnie
przysługuje Ci prawo do rozliczenia 3 lata od jej wydania. Jeżeli natomiast decyzję wydał
lokalny urząd to Twoja sytuacja jest jeszcze korzystniejsza i masz prawo do zwrotu pieniędzy
począwszy od roku podatkowego 2006. Jeżeli nie orientujesz się, ile czasu Ci pozostało, to
wystarczy, że skontaktujesz się z nami, a my sprawdzimy to za Ciebie. Dodatkowy zwrot rzędu
kilku/kilkunastu tysięcy złotych z pewnością będzie pozytywną informacją dla Ciebie i Twojego
budżetu domowego. W dodatku weryfikacja przekazanych dokumentów jest darmowa.
Oznacza to, że jeśli nie będziemy w stanie odzyskać żadnych pieniędzy – nie poniesiesz
żadnych nieprzewidzianych kosztów. Z nami rozliczenie podatku z Norwegii w Polsce jest nie
tylko bezproblemowe, ale również bardzo korzystne. W zależności od Twojego statusu
podatkowego, w świetle norweskiego prawa, koszt rozliczenia waha się między 290 a 499
złotych. Zajmujemy się również pomocą w tworzeniu wniosków o zasiłki i dodatki – zasiłek
rodzinny i opiekuńczy.

Czy warto rozliczyć podatek za pracę w Norwegii?
Wiele źródeł mówi o tym, że nie ma konieczności takiego rozliczenia. Mając jednak na uwadze
możliwy do uzyskania zwrot, warto się dobrze nad tym zastanowić. Rozliczenie podatku z
Norwegii przez polskie biuro to często również okazja do uzyskania dodatkowych pieniędzy.
Zatem nawet jeśli dokumenty wypełniało wcześniej lokalne biuro norweskie, warto się do nas
zgłosić. Biorąc pod uwagę możliwość zdalnego załatwienia sprawy, naprawdę nie ma nad
czym się zastanawiać. Jak już wspomnieliśmy, usługi oferujemy w korzystnych cenach. To
jednak nie wszystko. Istnieje kilka prostych sposobów, by jeszcze bardziej obniżyć ceny.
Nagradzamy lojalnych Klientów, bo uważamy, że długofalowa współpraca to podstawa dobrze
prowadzonego biznesu. Dlatego też już przy drugim rozliczeniu zyskujesz rabat w wysokości
10%. Każde kolejne rozliczenie to zniżka wynosząca 20%. Inny sposób to
zarekomendowanie nas. Jeżeli jesteś zadowolony z pracy biura, to nic nie stoi na
przeszkodzie, byś wspomniał znajomym o Megatax. Każda polecona osoba to 50 złotych
rabatu dla Ciebie. Jeśli natomiast odwiedzą nas czterej Twoi znajomi –
rozliczenie przeprowadzimy za darmo. Mamy nadzieję, że docenisz to podejście.
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