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FORMULARZ ROZLICZENIE PODATKOWE
Prosimy o udzielenie dokładnych odpowiedzi na wszystkie pytania i wypełnienie wszystkich 

rubryk. Jeżeli jakieś pytanie Cię nie dotyczy wpisz: „NIE DOTYCZY”. Od właściwego 
wypełnienia formularza zależy poprawność Twojego rozliczenia podatkowego.  

DANE PERSONALNE 

Załącz kartkę z kodami lub podaj inny sposób logowania do Altinn.  

CZĘŚĆ A 

CZĘŚĆ B 

Za który rok chcesz się rozliczyć?

Czy masz karte podatkową 25% (kildeskatt, paye) w roku, za który chcesz się rozliczyć TAK NIE

Podaj dokładne okresy pobytu w Norwegii w roku, za który chcesz się rozliczyć

Imię i nazwisko

Norweski numer personalny/ d numer

Adres korespondencyjny w Polsce lub w Norwegii

Adres e-mail i numer telefonu

Nazwa banku i numer konta, na jaki ma wpłynąć ewentualny zwrot podatku. 
Jeżeli jest to konto spoza Norwegii Podaj IBAN oraz swift/ BIC

Nazwa banku i WALUTA 

Numer konta / IBAN

SWIFT/BIC

DANE DO LOGOWANIA DO ALTINN

Hasło do logowania MinID

Czy mieszkasz na stałe sam lub z rodziną w Norwegii? Jeżeli tak przejdź 
bezpośrednio do części E formularza

TAK NIE

Czy posiadasz małżonka lub dzieci do 18 roku życia w Polsce, z którymi jesteś 
zameldowany? Jeżeli tak przejdź bezpośrednio do części C formularza

TAK NIE

Czy posiadasz mieszkanie (własność lub najem) w Polsce i odbyłeś  minimum cztery 
podróże do Polski ?

TAK NIE

Czy wielkość twojego mieszkania w Polsce to minimum 30 m2 powierzchni użytkowej 
oraz masz do niego dostęp przez cały rok?

TAK NIE

Czy wielkość twojego mieszkania w Norwegii nie  przekracza 30 m2 + 20m2 na każda 
dodatkową osobę powyżej 15 roku życia?

TAK NIE

Jeżeli na wszystkie pytania  odpowiadasz twierdząco masz prawo do odliczenia kosztów mieszkania 
w Norwegii przejdź do części C 

Jeżeli nie, to przejdź bezpośrednio do części D
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CZĘŚĆ C 
KOSZTY MIESZKANIA W NORWEGII 

wypełniasz tylko, jeżeli ciebie dotyczy to rozliczenie 

Nie musisz dołączać żadnych dokumentów potwierdzających ponoszone wydatki, ale musisz je okazać na żądanie urządu podatkowego.


Czy od pierwszego stycznia 2019 roku zmieniałeś gminę zamieszkania i pracy w Norwegii lub przyjechałeś 
do Norwegii po 1 stycznia 2019 roku?


TAK NIE - przejdź bezpośrednio do części D 
formularza

Masz prawo do odliczenia samodzielnie ponoszonych 
kosztów mieszkania przez pierwsze 24 miesiące 

mieszkania w danej gminie.


Wydatki muszą być potwierdzone przelewami bankowymi 
lub potrąceniami widocznymi na odcinkach wypłaty.


Wypełnij poniższe tabelki

Nie masz prawa do odliczenia kosztów mieszkania w 
Norwegii za rok 2021. 


Możesz jednak doliczyć koszty mieszkania w przypadku 
korekty zeznań za poprzednie lata. 

Podaj wszystkie miejsca zamieszkania w Norwegii od 1 stycznia 2019 roku i koszty mieszkania

Adres i GMINA zamieszkania Koszty mieszkania i energii Dokładny okres zamieszkania 
(Daty)

Podaj wszystkich pracodawców, u których pracowałeś od 1 stycznia 2019 roku. 

Nazwa pracodawcy Gmina w której pracowałeś Dokładny okres pracy
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CZĘŚĆ D 
KOSZTY PODRÓŻY 

NIe musisz dołączać dowodów podróży do formularza, ale musisz mieć je przygotowane na wypadek kontroli urzędu. Wydatki powinny być potwierdzone 
kartami pokładowymi lub biletami.


Masz prawo do odliczenia samodzielnie podnoszonych kosztów podróży do Polski, jeżeli: 

jesteś osobą podróżującą do rodziny (małżonka lub dzieci z którymi mieszkasz w Polsce),

Nie ma wymogów co do liczby podróży 

ALBO

nie masz w Polsce małżonka lub dzieci, ale podróżujesz regularnie do własnego mieszkania (albo wynajmowanego) lub do 
mieszkania rodziców.


W takim wypadku musisz odbyć minimum 4 podróże do Polski, a wielkość mieszkania w Norwegii nie może przekraczać 30 m2 + 
20m2 na każda dodatkową osobę powyżej 15 roku życia

 Jeżeli nie spełniasz powyższych wymagać przejdź bezpośrednio do Części E formularza

Podaj liczbę odbytych podróży w roku

 jedna podróż= wyjazd + przyjazd

Podaj adres zamieszkania w Polsce

Podaj adres zamieszkania w Norwegii

Podaj najkrótszą odległość drogą lądową z miejsca 
zamieszkania w Polsce do miejsca zamieszkania w Norwegii

Na przykład wg Google maps. 

Podaj sumę opłaconych bramek drogowych w związku z 
podróżami do Polski

Podaj sumę opłaconych promów w związku z podróżami do 
Polski
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CZĘŚĆ E 

ODLICZENIE KOSZTÓW DOJAZDÓW DO PRACY 

Jeżeli dojeżdżałeś w kilka miejsc w ciągu roku podaj oddzielnie nazwę pracodawcy, adres i odległość.  

Nie musisz dołączać żadnych potwierdzeń odbywanych dojazdów. Musisz móc je wykazać w przypadku kontroli urzędu.


CZĘŚĆ F 
ULGA RODZICIELSKA 

Załącz dokumentację potwierdzającą poniesione koszty wraz z tłumaczeniem na język angielski lub norweski. 

Masz prawo do odliczenia kosztów dojazdów do pracy niezależnie od tego, w jaki sposób dojeżdżasz i jakie są realne 
koszty dojazdów

Jest to opłacalne gdy:  

• Jesteś pendlerem i ubiegasz się również o odliczenie kosztów podróży do Polski lub 

• Dojeżdżasz średnio minimum 66 km dziennie przez cały rok. 


Jeżeli nie spełniasz tych wymagań przejdź bezpośrednio do części F formularza.

Adres zamieszkania, z 
którego dojeżdżałeś

Adres pracy, na jaki 
dojeżdżałeś

Nazwa pracodawcy Dzienna odległość  
obie strony

Liczba dni 
dojazdu

Podaj sumę opłaconych bramek drogowych w związku z codziennymi 
dojazdami do pracy

Podaj sumę opłaconych promów w związku z codziennymi dojazdami do 
pracy 

Możesz odliczyć: koszty przedszkola, opiekunki i świetlicy oraz koszty niektórych zajęć pozalekcyjnych, a 
także koszty dowozu dzieci do 12 roku życia, nawet jeżeli dzieci mieszkają poza Norwegią. 

Jeżeli nie dotyczy Cię to odliczenie, przejdź bezpośrednio do części G formularza

Imię i nazwisko dziecka 
oraz numer PESEL lub nr 
personalny


Nazwa i adres przedszkola, 
świetlicy lub innej instytucji

Kwota i waluta 
udokumentowanych 
wydatków

Liczba dni dojazdów i 
odległość w dwie strony

Możesz odliczyć koszty dowozu 
dzieci, jeżeli musiałeś pokonywać 
dodatkową odległość w drodze do 
pracy. 
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CZĘŚĆ G 
ODLICZENIE ODSETEK OD KREDYTÓW 

Możesz odliczyć koszty kredytów z Polski jeżeli mieszkasz na stałe w Norwegii lub osiągasz w Norwegii co 
najmniej 90% swoich dochodów. 

CZĘŚĆ H 
ODLICZENIE DIET 

Nazwa banku Kwota zadłużenia do spłaty 
na 31 grudnia

Kwota zapłaconych 
odsetek w roku

Numer kredytu

Możliwość odliczenia diet za każdy dzień pobytu w Norwegii i jej stawka zależą od rodzaju miejsca, w którym 
mieszkasz.  

Jeżeli masz możliwość przygotowywania posiłków w miejscu zamieszkania, nie masz prawa do odliczenia diet 

Nie masz prawa do odliczenia diet, jeżeli to pracodawca pokrywa wszystkie koszty. Jeżeli pracodawca pokrywa część 
kosztów, możesz odliczyć pozostałą kwotę.

Zaznacz punkt, który Cię dotyczy. Liczba dni pobytu w ciągu 
roku w danym miejscu

Mieszkanie/ barak bez kuchni

Hotel ze śniadaniem

Hotel bez śniadania

Kierowca ciężarówki, śpiący w kabinie
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ZASADY WYKONANIA USŁUGI

1. wypełniony formulrz prosimy przesłać  na adres info@pnc-group.no. Polsk Norsk Consulting nie bierze odpowiedzialności za
skutki podania niepełnych bądź nieprawdziwych danych.

2. Po przesłaniu wypełnionego prześlemy potwierdzenie przyjęcia zlecenia wraz z ceną i danymi do wpłaty.
3. Rozliczenie zostanie zrealizowane pod warunkiem wcześniejszego dokonania płatności i przesłania potwierdzenia wpłaty.
4. Rozliczenie zostanie wykonane do 30 kwietnia 2021 roku. Wynik rozliczenia zostanie przesłany na podany przez klienta adres e-

mail.
5. Klient przyjmuje do wiadomości, że ostatecznej oceny prawa do odliczeń i ulg podatkowych dokonuje norweski urząd podatkowy
6. Pozostałe postanowienia, w tym dotyczące prawa odstąpienia od umowy zawarte są w regulaminie świadczenia usług przez PNC,

który jest przesłany razem z formularzem na adres e-mail podany przez klienta.

OŚWIADCZENIA

Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności dostępną na stronie www.pnc-group.no

Oświadczam, iż zapoznałem się oraz akceptuję Regulamin świadczenia usług przez PNC,
który stanowi załącznik do tego formularza 
ZAZNACZENIE OBOWIĄZKOWE

Wnoszę o rozpoczęcie wykonania Usługi przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy. Oświadczam, że zostałem 
poinformowany o prawie odstąpienia od umowy i skutkach jego wykonania oraz, że w przypadku pełnej realizacji usługi przez PNC w tym 
czasie utracę prawo do odstąpienia od umowy.
ZAZNACZNIE OBOWIĄZKOWE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail
informacji handlowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez PNC. Oświadczam, że rozumiem, że 
podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych 
osobowych, ich zmiany oraz usunięcia. Prawo to mogę zrealizować poprzez kontakt e-mail: info@pnc-group.no

Data Czytelny podpis
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