
7 najważniejszych rzeczy, o
których musisz pamiętać

podczas rozliczenia podatku z
Norwegii



1) Lonns
To norweski  PIT,  który  pracodawca jest  zobowiązany  wydać  po zakończonym roku podatkowym.
Dokument ten zawiera najważniejsze informacje niezbędne do rozliczenia podatku z Norwegii m.in.
wysokość  wynagrodzenia,  wysokość  podatku  odprowadzonego  do  Urzędu,  czy  informacje  o
ponoszonych przez pracownika kosztach. 

2) Lonnsslippy
To norweskie  paski  płacowe.  Każda  osoba  zatrudniona  na  terenie  Norwegii  powinna  otrzymywać
comiesięczne  paski  płacowe.  Dokumenty  są  niezbędne  do  kompletnego  wniosku  podatkowego  w
przypadku potrącania przez pracodawcę, z wynagrodzenia, kosztów związanych z zakwaterowaniem,
wyżywieniem i dojazdami. Dzięki ich uwzględnieniu we wniosku podatkowym, możemy odliczyć ulgi
od podatku i tym samym zwiększyć zwrot, bądź zmniejszyć dopłatę do Urzędu.

3) Selvangivelse / Tax Return
To wstępna  prognoza  podatkowa  potrzebna  do  rozliczenia  podatku.  Norweski  Urząd  Skarbowy  –
Skatteetaten rozpoczyna ich wysyłkę w okolicy marca/kwietnia  roku następnego,  po zakończonym
roku podatkowym. Urząd Skarbowy wystawiając prognozę, nie uwzględnia żadnych ulg podatkowych,
więc wynik w większości przypadków jest niekorzystny. 

4) Termin złożenia zeznania podatkowego
Otrzymując prognozę podatkową Selvangivelse / Tax Return musisz złożyć zeznanie podatkowe do 30
kwietnia. Termin ten można wydłużyć do  30 maja, po uprzednim wysłaniu do norweskiego Urzędu
Skarbowego pisemnej prośby o przesunięcie terminu.

5) PIN Kody / Kody Min ID
Kody te służą do logowania się w internetowym systemie Altinn. Dzięki dostępowi do tego systemu
można m.in. złożyć zeznanie podatkowe drogą elektroniczną i na bieżąco śledzić przebieg rozliczenia.
Jeśli  chcesz  otrzymać  dostęp  do  systemu  Altinn,  skontaktuj  się  z  naszym  biurem,  a  zamówimy
specjalne kody dostępu. 

6) Ulgi podatkowe zwiększające zwrot podatku
Skatteetaten dopuszcza szereg ulg podatkowych, dzięki którym można zwiększyć swój zwrot podatku,
bądź zmniejszyć dopłatę do Urzędu. W rozliczeniu rocznym możemy zastosować np. ulgę 10% dla
obcokrajowców, odliczyć koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego (Status Pendler),
odsetki od kredytu hipotecznego, czy też ponoszone koszty z tytułu opieki nad dzieckiem/dziećmi do
11  roku  życia.  Jeśli  chcesz  poznać  więcej  ulg  podatkowych  i  sposób,  w  jaki  z  nich  skorzystać,
zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

7) Skatteoppgjor / Tax Assessment Notice
To norweska decyzja podatkowa, na podstawie której  zostaje wypłacony zwrot podatku (w
formie czeku, ale najczęściej w formie przelewu na konto bankowe). Decyzja ta jest wydawana
w  4  terminach:  w  czerwcu,  sierpniu,  wrześniu  oraz  październiku.  Od  wydanej  decyzji
podatkowej  istnieje  możliwość  złożenia  korekty.  Norweski  Urząd  Skarbowy  dopuszcza
możliwość złożenia takiego odwołania w ciągu 3 lat.  Jeśli  zatem zostałeś już rozliczony z
podatku z Norwegii i chcesz sprawdzić, czy otrzymałeś całościowy zwrot – zgłoś się do nas, a
nasi specjaliści to dla Ciebie zweryfikują. 
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