BIURO RACHUNKOWE EASYTAX
ul. Ignacego Krasickiego 5, 37-200 Przeworsk
tel.: 725-692-267, email: biuro@easytax.net.pl
Nr konta: Bank Zachodni WBK, oddział Przeworsk nr: 82 1090 2590 0000 0001 3067 2265

Zwrot Podatku

NORWEGIA
Należy dostarczyć do nas następujące dokumenty:
1.
LONNS – OG TREKKOPGAVE – kopia wszystkich kart podatkowych od norweskiego pracodawcy za
dany rok podatkowy.
2.
FORMULARZ A1 (z oddziału ZUS) – jeżeli posiadałeś polskie ubezpieczenie.
3.
KODY PIN - jeżeli ich nie posiadasz, to zamówimy je dla Ciebie.
4.
SELVANGIVELSE lub TAX RETURN– rozliczenie roczne z Urzędu Skarbowego z Norwegii – jeżeli
KODY PIN nie dotarły do Ciebie, wówczas podpisz w miejscu „Signature” lub „Underskrift”.
5.
DOKUMENTY NA 2 KLASĘ (rozliczenie z żoną) – dochód żony jest niższy niż 21 000 zł brutto:
•
międzynarodowy akt małżeństwa;
•
zaświadczenie o dochodach współmałżonka z polskiego Urzędu Skarbowego ( wraz z tłumaczeniem
– tłumacz przysięgły języka angielskiego lub norweskiego );
•
zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce ( wraz z tłumaczeniem – tłumacz przysięgły
języka angielskiego lub norweskiego );
6.
DOKUMENTY NA ,,STATUS PENDLERA” (osoba dojeżdżająca ):
•
kopie biletów na samolot/prom, bramki
•
kopie rachunków za mieszkanie, umowa o wynajem, wydruki bankowe lub paski wypłat
7.
KOPIA DOWODU OSOBISTEGO ( obie strony ).
8.
FORMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI – dokładnie wypełniony i czytelnie podpisany.
9.
UMOWA – wypełniona i czytelnie podpisana w miejscu „Zleceniodawca”. Jeden z egzemplarzy
pozostaw sobie, drugi odeślij do nas.

KOMPLET DOKUMENTÓW PROSZĘ WYSŁAĆ LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES:

Biuro Rachunkowe EasyTax
ul. Krasickiego 5
37-200 Przeworsk
W RAZIE PYTAŃ SŁUŻYMY POMOCĄ:

Kom. 725-692-267
E – mail: biuro@easytax.net.pl
WAŻNE!!!
Deklarację podatkową należy składać regularnie za poprzedni rok, tj. 2016. Można
wykonywać korekty do roku wstecz od wydania decyzji podatkowej przez Urząd Norweski, tj. za rok
2015.
2.
Zwrot podatku musi być wypłacony wyłącznie na konto osoby rozliczającej się.
3.
W razie otrzymania jakiejkolwiek korespondencji z norweskiego urzędu skarbowego prosimy
o niezwłoczne przesłanie nam kopii otrzymanych dokumentów na powyżej podany adres lub e-mail.
4.
Jeżeli w ciągu 3 miesięcy nie przyjdzie do Ciebie żadna korespondencja z irlandzkiego urzędu
skarbowego, prosimy o kontakt.

1.

