
                   PODATEK  NORWEGIA 

Nr.___________ ROK____________     Kwota rozliczenia:__________________________ 

Oddział:________________________     Data rozliczenia: ____________________________ 

 

LOGIN oraz HASŁO MinID; Altinn jeśli istnieje:   Login___________________   Hasło___________________________ 

 

Informacje niezbędne do rozliczenia podatku z Norwegii  

 
DANE OSOBOWE 

 

1. Imię i nazwisko : ____________________________________________________________________________________ 

2.Adres zamieszkania w Polsce: 

Ulica: _____________________________________________________________Nr domu/mieszkania: _______________ 

Kod pocztowy:___________________________  Miejscowość:________________________________________________ 

3.Numer telefonu :_________________________Adres e-mail :________________________________________________ 

5.Data urodzenia:___________________________ 

 

POBYT I ZAMIESZKANIE W NORWEGII 
 

PODAJ NUMER EWIDENCJI PODATKOWEJ ( FODSELSNUMER): 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  (11cyfr) 

1.Adres zamieszkania w Norwegii : 

Ulica:_______________________________________________________________________________________________ 

Nr domu/mieszkania:_______________ Kod pocztowy:_______________________________________________________ 

Miejscowość : ________________________________________________________________________________________ 

2.Ilość dni przebytych w Norwegii (razem z sobotami i niedzielami):_____________________________________________ 

3.Ilość dni przepracowanych w Norwegii(bez sobót i niedziel, chyba że były pracujące):_____________________________ 

4.Koszty mieszkania w Norwegii:_________________________________________________________________________ 

5.Ilość wyjazdów do Polski:_____________________________________________________________________________ 

6.Podaj sumę km od miejsca zamieszkania w Norwegii do miejsca zamieszkania w Polsce:___________________________ 

7.Łączne koszty podróży do Polski ( udokumentuj np. bilety lotnicze, prom itp.):___________________________________ 

8.Podaj sumę km z miejsca zamieszkania w Norwegii do miejsca pracy w Norwegii:________________________________ 

9. Samochód służbowy :     TAK/NIE 

10. Czy pracujesz w Norwegii krócej niż 2,5 roku?  TAK/NIE 



 

 

WSPÓŁMAŁŻONEK: 

11.Podaj imię i nazwisko i datę urodzenia współmałżonka:____________________________________________________ 

12. Czy współmałżonek pracuje:       TAK/NIE 

13.Podaj roczny dochód współmałżonka:___________________________________________________________________ 

DZIECI do 18 roku życia: 

Imię    Nazwisko   Data urodzenia 

_______________  ____________________ ___________________________ 

_______________  ____________________ ___________________________ 

_______________  ____________________ ___________________________ 

NIERUCHOMOŚCI / PAPIERY WARTOŚCIOWE / KREDYTY 

14. Jeśli posiadasz nieruchomości w Norwegii podaj szacunkową wartość:________________________________________ 

15.Jeśli posiadasz nieruchomości w innych krajach podaj szacunkową wartość:___________________________________ 

16. Jeśli posiadasz papiery wartościowe w Norwegii podaj ich szacunkową wartość:________________________________ 

17.Jeśli posiadasz kredyt w Norwegii lub w Polsce podaj ewentualne odsetki od kredytu:____________________________ 

KONTA BANKOWE: 

18.Podaj numer konta w Norwegii oraz nazwę banku : 

Numer konta:_________________________________________________________________________________________ 

Nazwa Banku :________________________________________________________________________________________ 

19. Podaj numer konta w Polsce: 

Numer konta:__ __     __ __ __ __    __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __ 

Nazwa banku: ___________________________________________________________________________ 

Oddział banku w: ______________________________________________ 

Imię i nazwisko właściciela konta: ___________________________________________________________ 

SWIFT / BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ 

UWAGA: Proszę odpowiedzieć na WSZYSTKIE pytania. Jeżeli „nie dotyczy” wpisz „nd”. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją zwrotu podatku. Ja niżej podpisany oświadczam, że 

dane zawarte w powyższym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym, prawdziwe i kompletne.  

_________________________________________                               _____________________________ 

miejscowość, data i podpis klienta                                                                                        Przyjął   


