FORMULARZ NORWEGIA
zwrot podatku za rok:
□ 2018 □ 2017 □ 2016

1. DANE OSOBOWE
Imię i Nazwisko
Norweski numer personalny (11 cyfr)
Adres do korespondencji
PESEL
Nr i seria dowodu osobistego
Telefon kontaktowy
E-mail

2. DRUGA KLASA / STATUS PENDLER (DANE WSPÓŁMAŁŻONKA)
Imię i nazwisko
Przychód (brutto) współmałżonka/ki
w 2018 roku
Wspólne zameldowanie

□ TAK
□ NIE

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

NAZWA PRACODAWCY

Czy opłacałeś składki ubezpieczeniowe w Norwegii? □ TAK
□ NIE (jeśli opłacałeś składki w Polsce, dołącz druki A1 od pracodawcy)
Czy pobierasz/pobierałeś dodatki/zasiłki
(chorobowe, dla bezrobotnych, permittering) w
Norwegii?

□ TAK (jaki zasiłek/jaki okres)
□ NIE

4. ODLICZENIA KOSZTÓW
Czy pracodawca zapewniał wyżywienie?

□ TAK

□ NIE

Czy otrzymywałeś dietę na wyżywienie?

□ TAK, kwota na dzień .............. NOK

□ NIE

Dokładna liczba dni pobytu w Norwegii w ..... roku
Czy pracodawca pokrywał koszty podróży PL-NO-PL

□ TAK

□ NIE

Dokładna liczba udokumentowanych podróży (PL-NO-PL to jedna podróż)
Czy pracodawca opłacał Ci podróże z miejsca zamieszkania w Norwegii do
miejsca pracy w Norwegii?

□ TAK

□ NIE

Jeśli NIE, podaj odległość między miejscem pracy w Norwegii a miejscem
zamieszkania w Norwegii oraz liczbę dni pracy:

km w jedną stronę:

liczba dni pracy:

Czy pracodawca zapewniał Ci zakwaterowanie?

□ TAK

□ NIE, podaj kwotę
poniesionych kosztów:

Inne koszty:

Prąd:

Internet:

5. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
Numer konta
Waluta

SWIFT

Czy powyższe konto jest zarejestrowane w urzędzie?

□ TAK

□ NIE (dołącz zaświadczenie z banku)

6. UWAGI

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji umowy zlecenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem danych osobowych jest
Doradztwo Finansowe Mag-Tax Agnieszka Mikulska, ul. Sterlinga 16/18 90-217 Łódź.

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na pobranie przez Zleceniobiorcę kopii mojego dowodu osobistego lub paszportu w celu
potwierdzenia mojej tożsamości przed Urzędem Skarbowym w Norwegii.
W przypadku nieprzekazania Zleceniobiorcy kopii dowodu osobistego lub paszportu, zobowiązuje się dostarczyć w/w kopie do
odpowiedniego urzędu na własny koszt, na wezwanie urzędu, pod rygorem zatrzymania procedury rozliczeniowej.
*niepotrzebne skreślić
W jaki sposób dowiedziałeś się o naszej firmie?
□ google □ facebook
□ z plakatu
□ z ulotki

DATA

PODPIS

□ z radia □ od znajomych / rodziny

□ z innego źródła (jakiego? .......................................................)

