Witamy Państwa serdecznie.
Poniżej znajduje się lista dokumentów, niezbędna do rozliczenia podatku w statusie
pendler. Informujemy również o warunkach naszej współpracy.
Szczegółowe informacje na temat odliczeń można znaleźć na naszej stronie www.pomoc-w-norwegii.com Po
wykonaniu zeznania otrzymają Państwo wiadomość o wykonanej usłudze na podany adres mailowy.
Informujemy również, że przy każdym rozliczeniu sprawdzamy, czy wybrana przez Państwa forma jest
opłacalna. Zawsze wybieramy tę najkorzystniejszą.
Dodatkowe pytania prosimy kierować pod adres:podatki@ats-pomoc.com lub bezpośrednio do opiekuna.

OBJAŚNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZAGADNIEŃ
1. FORMA LOGOWANIA
Kody minID są najkorzystniejszą formą logowania. Można zamówić je na naszej stronie internetowej,
wpisując w okienko swój numer personalny.
Na czas rozliczeń można ustawić hasło tymczasowe do naszego użytku. Nasza firma dba o
bezpieczeństwo swoich klientów oraz ich danych. Akceptujemy również inne formy logowania.
2. TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW
Skatteetaten od roku 2019 nie wymaga tłumaczonych dokumentów. Tłumaczenia mogą być potrzebne
tylko i wyłącznie na wyraźną prośbę Skatteetaten.
W przypadku takiej konieczności mogą Państwo skorzystać z naszych tłumaczy.

3. KOMPLETNA DOKUMENTACJA
Bardzo ważne, aby wysłana dokumentacja była kompletna i przesłana została w jednym liście lub
wiadomości. Prosimy nie wysyłać do nas oryginałów, ponieważ 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.Przy pytaniach, które nie mają z Państwem związku, prosimy wpisać "nie dotyczy". Zebraną
dokumentację należy wysłać do nas na adres:

ATS Anna Stankiewicz, ul. Wojska Polskiego 122/5, 73-110 Stargard, Polen .
lub
ATS Anna Stankiewicz, Postboks 1903 Moholt, 7448 Trondheim, Norge.
Jeśli zdecydują się Państwo na wysłanie dokumentacji drogą elektroniczną, bardzo prosimy, aby
wszystkie informacje i dokumenty zeskanowane pojedynczo znajdowały się w jednym mailu, bądź
też kolejno w następujących po sobie. Dokumenty wysłane mailem muszą być opisane.

4. DOKUMENTACJA Z POLSKI
Jeśli dokumentacja jest niekompletna , prosimy o przesłanie informacji z wyraźną adnotacją - jakich
zaświadczeń brakuje oraz kiedy zostaną dostarczone.
5. WPŁATA NALEŻNOŚCI NA NASZE KONTO

Dane do przelewu:
w NO: 1822.34.37946
w PLN:71 1160 2202 0000 0001 6444 1298
ATS ANNA STANKIEWICZ , Wojska Polskiego 122/5, 73-110 STARGARD.
Opłatę za usługę należy uiścić z góry i koniecznie w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko oraz
rodzaj wykonywanej usługi.
Do dokumentacji należy załączyć potwierdzenie wpłaty.
W CENĘ USŁUGI WCHODZI PILOTOWANIE SPRAWY DO SAMEGO KOŃCA
Jeżeli zajdzie taka potrzeba napisania odwołania lub wyjaśnienia, nie będącego wynikiem
naszego zaniedbania, usługa będzie dodatkowo wyceniana. Kwota będzie
uzgadniana indywidualnie.

Decydując się na rozliczenie w firmie ATS Anna Stankiewicz oświadczają Państwo, że mają
świadomość ryzyka, którym jest nieuznanie przez norweski urząd skarbowy wszystkich odpisów, o
które wnioskowała nasza firma (z przyczyn całkowicie niezależnych od pracowników firmy ATS).
Życzymy Państwu wysokich zwrotów oraz dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.

Anna Stankiewicz

Status: PENDLER
Rok podatkowy

1. Imię i nazwisko
2. Norweski nr personalny
3. Data urodzenia
4. Numer telefonu
5. Adres e-mail
6. Adres zamieszkania w Norwegii
*prosimy o wyszczególnienie adresów (komun)zamieszkania
w ostatnich trzech latach

2018:

2019:

2020:

7. Adres zamieszkania w kraju ojczystym

8. Hasło MinID*

*hasło ustala podanik lub biuro rachunkowe

9. Zatrudnienie w ostatnich trzech latach
*nazwy wszystkich pracodawców, adresy
(wystarczy wpisać nazwę komuny) oraz
okresy zatrudnienia w 2018-2020

2018:

2019:

2020:

10. Numer konta bankowego

PL*

NO*

*w przypadku braku konta norweskiego należy
załączyć dokument z banku polskiego

11. Kwota zapłacona na związki zawodowe w danym roku - podać tylko w przypadku gdy opłaca się je samemu
*potwierdzenie opłat tylko wtedy,gdy nie były wykazane na
rocznym rozliczeniu od pracodawcy
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12. Posiadane kredyty w Polsce i Norwegii*
*proszę podać nazwę bank, kwotę główną oraz kwotę odsetek
zapłaconych w danym roku oraz załączyc potwierdzenie

13. Stan cywilny
*aktualny unijny akt ślubu

żonaty / mężatka

*rodzic samotnie wychowujący załącza stosowne
poświadczenie

wdowiec / wdowa
kawaler / panna
konkubinat
rozwiedziony / rozwiedziona
rodzic samotnie wychowujący dziecko

14. Imiona i nazwiska dzieci niepełnoletnich na utrzymaniu*
*podać w przypadku, gdy mamy odpisać koszty
poniesione na dzieci
*akt urodzenia dziecka unijny

15. Imię i nazwisko małżonka / partnera
16. Data urodzenia małżonka / partnera
17. Norweski nr personalny małżonka / partnera*
* jeśli jest nadany

18. Czy jest wspólne zameldowanie w Polsce wraz z małżonkiem i/lub dzieckiem ?
*zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z małżonkiem i/lub

TAK

dzieckiem

NIE

19. Data pierwszego przyjazdu do Norwegii w celu
podjęcia pracy
20. Ilość dni (dotyczy danego roku podatkowego):
pracy w Norwegii

pobytu w Polsce

wolnych w Norwegii
+

= 365

+

21. Data pierwszego przyjazdu do Norwegii w
roku, który będzie rozliczany

Data

22. Data ostatniego wyjazdu z Norwegii w roku,
który będzie rozliczany
3 C

danym

ostateczny wyjazd
wyjazd na przerwę świąteczną

podatkowym

W przypadku osiągnięcia dochodów w obu krajach
należy rozliczyć PIT36 w Polsce.

?
TAK

ATS Anna Stankiewicz

NIE
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24. Czy były opłacane bramki w danym roku?

TAK*

NIE

25. Czy były opłacane bilety promowe w danym roku?

TAK*

NIE

*jeśli tak, prosimy o załaczenie kserokopii faktur imiennych
*jeśli tak, prosimy o załaczenie kserokopii faktur imiennych
wraz z cenami i datami przejazdów

26. Ilość podróży do Polski z Norwegii w danym roku
* prosimy o wyszczególnienie dat przejazdów oraz dostarczenie
opisanych biletów

Pozdróże z Norwegii :
Dokładny adres zamieszkania w Norwegii
(miejsce z którego podróżujesz)

Pozdróże z Polski :
Dokładny adres zamieszkania w Polsce
(miejsce z którego podróżujesz)

27. Czy podróży było mniej niż w latach ubiegłych z powodu COVID?

TAK

NIE

28.Najkrótsza droga do Polski w jedną stronę*
*odległość podana w km. Można wykorzystać:
www.google.pl/maps

29. Poniesione koszty żłobka i/lub przedszkola (prywatnego lub państwowego) oraz koszty dodatkowych zajęć
organizowanych przez szkołę (w Polsce i Norwegii)
wraz załączeniem potwierdzenia zapłat.

PL

NO

PL

NO

30. Koszty opiekunki do dziecka (w Polsce i Norwegii)
*potwierdzenia zapłat

31. Kwota zapłacona za czynsz i prąd w Norwegii w danym roku
*potwierdzenia zapłat oraz umowa najmu lokalu/lokali
CZYNSZ

PRĄD

32. Czy w mieszkaniu jest możliwość samodzielnego przyrządzania posiłków ?
*dokument potwierdzający od właściciela
mieszkania lub pracodawcy

TAK

NIE

Status: PENDLER
33. Dojazdy do pracy w Norwegii według nowego systemu rozliczeń (prosimy użyć osobnej kartki, jeśli rubryk
jest za mało):
Adres wyjazdu
(miejsce zamieszkania)

Adres miejsca pracy
(np.placu budowy)

Ilość dni x Ilość km w jedną stronę
(przykład 30dni x 10 km)

Adres wyjazdu
(miejsce zamieszkania)

Adres miejsca pracy
(np.placu budowy)

Ilość dni x Ilość km w jedną stronę
(przykład 30dni x 10 km)

Adres wyjazdu
(miejsce zamieszkania)

Adres miejsca pracy
(np.placu budowy)

Ilość dni x Ilość km w jedną stronę
(przykład 30dni x 10 km)

Adres wyjazdu
(miejsce zamieszkania)

Adres miejsca pracy
(np.placu budowy)

Ilość dni x Ilość km w jedną stronę
(przykład 30dni x 10 km)

Adres wyjazdu
(miejsce zamieszkania)

Adres miejsca pracy
(np.placu budowy)

Ilość dni x Ilość km w jedną
stronę (przykład 30dni x 10 km)
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LISTA NIEZBĘDNYCH ZAŁĄCZNIKÓW:
1. KODY MinID oraz HASŁO
2. AKT ŚLUBU (unijny)
3. AKT URODZENIA DZIECKA (unijny) dotyczy osób niebędących w związku małżeńskim.
4. ZAŚWIADCZENIE O WSPÓLNYM ZAMELDOWANIU (W Polsce - z współmałżonkiem lub dzieckiem)
5. DOKUMENT Z BANKU, POTWIERDZAJĄCY DANE WŁAŚCICIELA KONTA BANKOWEGO (jeśli kwota ze zwrotu ma
być przelana na zagraniczne konto)
6. ROCZNE ROZLICZENIE OD PRACODAWCY, Z NAV oraz Z BANKU (brak któregokolwiek dokumentu skutkuje brakiem możliwości
skontrolowania poprawności rozliczenia podatkowego)
7. KSEROKOPIE IMIENNYCH BILETÓW PROMOWYCH ORAZ OPŁAT ZA BRAMKI w Norwegii (wraz z cenami)
8. KSEROKOPIE BILETÓW LOTNICZYCH I PROMOWYCH (opisane według wyjazdów)
9. KSEROKOPIA OPŁAT ZA ZWIĄZKI ZAWODOWE (jeśli nie były wykazane na rocznym rozliczeniu od pracodawcy)
10.

ZAŚWIADCZENIE Z BANKU O WYSOKOŚCI KREDYTU ZACIĄGNIĘTEGO W POLSCE (zaświadczenie powinno zawierać
całkowitą kwotę kredytu, wysokość spłaconych odsetek w danym roku rozliczeniowym)

11. POTWIERDZENIA ZAPŁAT ZA PRZEDSZKOLE/ŻŁOBEK W NORWEGII I POLSCE
12. POTWIERDZENIA ZAPŁAT ZA OPIEKUNKĘ LUB PŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE (organizowane przez szkołę do 11 roku życia
dziecka w Polsce i w Norwegii)
13. UMOWA NAJMU MIESZKANIA, POTWIERDZENIA ZAPŁAT ZA WYNAJEM MIESZKANIA, PRĄD (przelewy bankowe, payslip
miesięczny, rachunek - zapłaty powyżej 10 000 nok rocznie nie mogą być gotówkowe).
14. DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WYGRANE NA LOTERIACH LUB INNE PRZYCHODY
15. DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY BRAK MOŻLIWOŚCI SAMODZIELNEGO PRZYRZĄDZANIA POSIŁKÓW W NORWEGII
16. DRUK A1 POŚWIADCZAJACY ZWOLNIENIE Z PŁACENIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE W NORWEGII
(dotyczy osób,którym pracodawca spłaca składki w Polsce)
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