
Witamy Państwa serdecznie. 

Poniżej znajdują się listy dokumentów jakie potrzebne będą do złożenia wniosku o 

kartę podatkową . Podajemy również informacje dotyczące naszej współpracy. 

INFORMACJE NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ PODATKOWĄ: 

1. Nazwisko i imię/imiona oraz norweski numer personalny
2. Numer telefonu,adres mailowy

3. Data urodzenia

4. Adres w NO

5. Miejsce stałego zamieszkania w kraju rodzinnym

6. Stan cywilny

7. Zawód.Pracodawca w NO, numer organizacyjny pracodawcy lub tez nr.org

własnej działalności

8. Obywatelstwo

9. Data przyjazdu do NO

10. Czy przebywałeś/aś w No w przeciągu ostatnich 36 miesięcy, jeżeli tak to w

jakim okresie (proszę podać numer ostatniego pozwolenia)

11. Jak długo będziesz przebywał/a w NO

12. Dane małżonka i dzieci –daty urodzenia i imię i nazwisko

13. Gdzie przebywa Twoja rodzina

14. Czy małżonek/ka posiada własne dochody, oczekiwany dochód małżonka w

koronach

15. Pierwszy dzień pracy w NO

16. Oczekiwany dochód w bieżącym roku w koronach

17. Czy będzie miał Pan/Pani darmowe mieszkanie?

18. Czy będzie miał Pan/Pani darmowe wyżywienie?

19. Czy będzie miał Pan/Pani darmowy samochód?

DOKUMENTY JAKIE NALEŻY PRZESŁAĆ DO NAS (te same dokumenty należy miec z sobą w 

urzędzie): 

1. Umowa o pracę

2. Paszport lub dowód osobisty

3. Umowa najmu mieszkania /poświadczenie założenia działalności gospodarczej

4. Kontrakt najmu mieszkania w Norwegii

W celu uzyskania numeru personalnego norweskiego lub karty podatkowej, należy z 

wypełnionym przez nas drukiem udać się do urzędu skarbowego. Należy zadbać o 

to, aby urzędnik oddał kopię wniosku z podbitą pieczatką, wskazującą na przyjęcie  

 5.Kody MinID i hasło 



wniosku. Urzędy przyjmujące wnioski o stale numery personalne oraz o karty 

podatkowe dla osob z d-numerem, to te wyszczególnione w poniższym linku: 
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Skattekort-og-forskuddsskatt/Utenlandsk-arbeidstaker/Ny-i-Norge-/ 

KOMPLETNA DOKUMENTACJA 
Bardzo ważne, aby dokumentacja była kompletna i wysłana w jednym liście lub wiadomości. 
Prosimy nie wysyłać oryginałów!!! Dokumenty do nas przesłane, nie zostaną do Państwa 
odesłane. 
Należy dokładnie z listą sprawdzić, czy Państwo załączyli wszystkie dokumenty i czy zostały 
uzupełnione wszystkie informacje. Na każde pytanie należy udzielić odpowiedzi, nie wolno 
niczego pomijać.   

Zebraną dokumentację należy wysłać do nas na adres: 

Jeśli zdecydują się Państwo na wysłanie dokumentacji drogą elektroniczną, bardzo prosimy, 
aby DOKUMENTY WYSŁANE MAILEM BYŁY OPISANE, (NA PRZYKŁAD – „ zarobki żony”), 
każdy dokument zapisany był w formacie PDF lub jpg, każdy dokument musi być zapisany w 
osobnym pliku. Wszystkie informacje i dokumenty powinny znajdować się w jednym mailu, 
bądź też kolejno w następujących po sobie wiadomościach (po kilka plików PDF).  

WPŁATA NALEŻNOŚCI NA NASZE KONTO 

Numer naszego konta w NO: 1822.34.37946. Opłatę za usługę należy uiścić z góry i 

koniecznie w tytule zapłaty wpisać swoje imię i nazwisko lub numer zlecenia. Należy załączyć 

do dokumentacji potwierdzenie wpłaty. Nr konta do wpłat w PLN : 

ATS ANNA STANKIEWICZ 
73-110 STARGARD 
71 1160 2202 0000 0001 6444 1298 

NORWEGIA: 

ATS Anna Stankiewicz 

Postboks 166 

2336 Stange 

Norway 

POLSKA: 

ATS Anna Stankiewicz 

ul. Wojska Polskiego 122/5 

73-110 Stargard 

Polen 

lub 

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Skattekort-og-forskuddsskatt/Utenlandsk-arbeidstaker/Ny-i-Norge-/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
W CENĘ USŁUGI WCHODZI PILOTOWANIE SPRAWY DO SAMEGO KOŃCA* 
*Jeśli zajdzie potrzeba napisania odwołania/pisma/wyjaśnienia, niebędącego wynikiem naszego zaniedbania, 
będzie to dodatkowy koszt, cena będzie z Państwem indywidualnie uzgadniana. 

 
Przy wpłatach w PLN prosimy o kontakt celem ustalenia kursu korony. 

DZIĘKUJEMY ZA SKORZYSTANIE Z NASZYCH USŁUG! 

 

 
Opracowanie: ATS Anna Stankiewicz, ©- wszelkie prawa zastrzeżone 

 
 
 
 


