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Wymagane dokumenty do rozliczenia podatkowego za 2016 rok

Podejmując się legalnej pracy w większości krajów, siłą rzeczy wchodzi się również w
charakterystyczny dla nich system podatkowy. Samodzielne składanie odpowiednich deklaracji
nie wszędzie jest obowiązkiem. Stanowi to jednak konieczność w Norwegii. Choć wiąże się to
z pewnymi niedogodnościami (tj. przejściem przez wszystkie formalności), to są też istotne
zalety. W tym atrakcyjny zwrot podatku. Aby dokonać tego obowiązku, konieczne będą pewne
dokumenty. Jakie? To wyjaśnimy sobie poniżej. Pamiętaj, że kompletna dokumentacja jest
koniecznością, by rozliczyć się z fiskusem.

1. Jeśli jesteś kawalerem/panną:
- Lonns og trekkopgave- roczny dokument od Twojego pracodawcy
- Tax Return- czyli roczne zeznanie podatkowe otrzymane z urzędu na przełomie
marca/kwietnia
- Kody PIN do serwisu altinn.no Zamów kody PIN
- Numer rachunku bankowego i kopia dowodu osobistego
- Bilety potwierdzające podróże do Polski
- Rachunki za mieszkanie i koszty utrzymania w Norwegii
- Akt własności lub umowa najmu mieszkania w Polsce

2. Jeśli jesteś osobą w związku i Twoja rodzina mieszka w Polsce:
- Tax Return- czyli roczne zeznanie podatkowe otrzymane z urzędu na przełomie
marca/kwietnia
- Lonns og trekkopgave- roczny dokument od Twojego pracodawcy
- Kody PIN do serwisu altinn.no Zamów kody PIN
- Numer rachunku bankowego i kopia dowodu osobistego
- Bilety potwierdzające podróże do Polski
- Rachunki za mieszkanie i koszty utrzymania w Norwegii
- Akt małżeństwa
- Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu
- Zaświadczenie o dochodach żony/męża i Twoich w Polsce
- Akty urodzeń dzieci

Wiele też zależy od tego, jaki jest Twój status majątkowy. Decyduje on o ulgach, o które
będziesz mógł się starać. Należy zaznaczyć, że uwzględniane są tu też zarobki Twojego
małżonka. Jeśli na przykład miał niski dochód (lub nie miał go wcale) za mijający rok, wówczas
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zaliczasz się do drugiej klasy podatkowej. W tym wypadku potrzebne Ci będą kolejne
dokumenty, m.in.:
- zaświadczenie o dochodach żony/męża,
- potwierdzenie wspólnego zameldowania,
- akt zawarcia małżeństwa.

Co pozwala dodatkowo uzyskać większy zwrot w Norwegii? Udokumentowanie wydatków
związanych z podstawowymi potrzebami, tj. wyżywieniem, zakwaterowaniem, a także
kosztami podróży. Na tym polu wyjątkowo uprzywilejowane są osoby, które regularnie kursują
między domem w Polsce a miejscem pracy w Norwegii (tzw. status pendler). Także i tutaj
jednak potrzebna jest dokumentacja, w tym:

- rachunki za pokonywanie płatnych dróg (np. autostrad),
- bankowe potwierdzenia przelewów za opłatę mieszkania i mediów,
- umowa najmu mieszkania,
- bilety na środki masowej komunikacji (lotnicze np.).

Urząd będzie również wymagał aktu urodzenia dziecka (jeśli podatnik podróżuje do niego) albo
aktu potwierdzającego zawarcie małżeństwa (jeśli regularnie jeździ do małżonka).

Interesującą opcją jest też ulga 10%. Dotyczy ona podatników rozliczających się rok lub dwa
lata po podjęciu pracy w Norwegii. Stanowi najlepsze rozwiązanie dla tych, którzy pracując i
mieszkając tam, utrzymują się samodzielnie lub częściowo. Wówczas koniecznymi
dokumentami do rozliczenia będą:

- Lonns og trekkopgave,
- Tax return.

Jeśli chciałbyś wiedzieć więcej na temat tego, jak starać się o zwrot podatku z Norwegii, a
także jakie dokumenty będą potrzebne w Twoim przypadku – zgłoś się do nas!
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