FORMULARZ NORWEGIA
zwrot podatku za rok:
2015
2016

2014
2015

2013
2014

1. DANE OSOBOWE
Imi i nazwisko
Norweski numer personalny (11 cyfr)
Adres do korespondencji
Telefon kontaktowy
E mail

2. DRUGA KLASA / STATUS PENDLER ( DANE WSPÓ!MA! ONKA / KI )
Imi i nazwisko
Dochód brutto wspó!ma! onka(ki) w 2015
roku
2016 roku
Wspólne zameldowanie

TAK

NIE, pobierz od nas formularz o wspólnym zamieszkaniu i do! cz kopie dowodów os.

3. OKRESY ZATRUDNIENIA I POBYTU NA ZASIKACH W NORWEGII
OD - DO

Nazwa pracodawcy

Sk!adki ubezpieczeniowe w Norwegii

Sk!adki ubezpieczeniowe w Polsce, do! cz druk A1 od pracodawcy

Czy pobierasz dodatki/zasi!ki (chorobowe, dla bezrobotnych, permittering)w Norwegii?

TAK

NIE

4. STATUS PENDLER – odliczenia kosztów poniesionych przez pracownika
Czy pracodawca zapewnia! wy ywienie?

TAK

NIE

Czy otrzymywa!e diet na wy ywienie?

TAK, podaj kwot na dzie ………....NOK

NIE

Dok!adna liczba dni pobytu w Norwegii w 2015
2016 roku
Czy pracodawca pokrywa! koszty podró y?

TAK

NIE

Dok!adna liczba udokumentowanych podró y PL – NO – PL ( 1 podró )
Czy pracodawca op!aca! Ci podró e z miejsca zamieszkania w Norwegii do pracy w Norwegii?

TAK

NIE

Je li NIE podaj odleg!o pomi dzy Twoim miejscem pracy w Norwegii a miejscem
zamieszkania w Norwegii oraz liczb dni pracy:

km w 1 stron :

liczba dni pracy:

Czy pracodawca zapewnia! mieszkanie?
Inne koszty:

Pr d:

TAK

NIE, podaj kwot poniesionych kosztów
Internet:

5. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
Numer konta
Waluta

SWIFT

O WIADCZENIE
O wiadczam, e powy ej podane informacje s zgodne ze stanem faktycznym. Za niezgodno informacji z prawd ponosz wszelk odpowiedzialno . Ponadto o wiadczam, e wyra am
zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z pó n. zm. ) niezb dnych
do realizacji zleconych przeze mnie us!ug.

DATA

PODPIS

W jaki sposób dowiedzia!e si o naszej firmie?
z internetu
google
facebook

z plakatu
z ulotki

od znajomych / rodziny

z innego ród!a (jakiego? ........................................ )

z radia
Eska
Wawa
Plus

