FORMULARZ NORWEGIA
Zwrot podatku za rok ............................

1. DANE OSOBOWE
Imię i Nazwisko

Numer Personalny (11 cyfr)

Adres do korespondencji

PESEL

E-mail

Telefon kontaktowy

Stan cywilny

Wykonywany zawód

Czy posiadasz kody Altinn/ MinID?

□ TAK- załącz kopię i podaj hasło: ........................................................... □ NIE (zamówimy je dla Ciebie)

2. 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, E101)

Czy pobierasz dodatki/zasiłki (chorobowe, dla bezrobotnych,
permittering) w Norwegii?

□ TAK (jaki zasiłek/jaki okres)

□ NIE

Czy miałeś przyznaną kartę podatkową 25%?

□ TAK

□ NIE

4. ODLICZENIA KOSZTÓW – STATUS PENDLER
Czy w poprzednich latach korzystałeś z ulg statusu pendler?

□ TAK w …........... roku

□ NIE

Czy w roku 2020 zmieniałeś pracodawcę i miejsce pracy?

□ TAK

□ NIE

Czy pracodawca zapewniał Ci darmowe wyżywienie?

□ TAK

□ NIE

Czy dostawałeś dodatek lub dietę na wyżywienie?

□ TAK w kwocie …......... NOK w formie
…................................................

□ NIE

Podaj dokładną liczbę dni pobytu w Norwegii

□ w mieszkaniu z dostępem do kuchni …........................................
□ w hotelu ze śniadaniem ................................................................
□ w hotelu bez śniadania ….............................................................

Czy pracodawca zapewniał Ci darmowe zakwaterowanie?

□ TAK

□ NIE – dołącz kopie opłat za
mieszkanie wraz z umową najmu

Czy pracodawca opłacał Ci podróże między NO-PL i z
powrotem?

□ TAK

□ NIE

Czy posiadasz rachunki za koszty związane z wyjazdem do
Norwegii?

□ TAK – zachowaj kopię biletów,
paragonów, faktur

□ NIE

Czy pracodawca opłacał Ci transport między miejscem pracy
w Norwegii, a miejscem zamieszkania w Norwegii?

□ TAK

□ NIE

Czy spłacałeś w …...... roku kredyt hipoteczny?

□ TAK – podaj wysokość rocznych odsetek
oraz nazwę banku …..............
….........................................................

□ NIE

Czy ponosiłeś koszty opieki dziennej nad dzieckiem?

□ TAK – uzupełnij poniżej

□ NIE

Podaj liczbę podróży między PL i NO w ciągu roku
Podaj liczbę podróży między NO i PL w ciągu roku
Podaj adres zamieszkania w Norwegii – dokąd podróżowałeś
Podaj adres zamieszkania w Polsce – skąd podróżowałeś

Podaj odległość między miejscem pracy w Norwegii, a
miejscem zamieszkania w Norwegii?

Imię i Nazwisko dziecka

Nazwa instytucji

Kwota

1.
2.

5. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO
IBAN
SWIFT

Waluta

Czy powyższe konto jest zarejestrowane w urzędzie?

□ TAK

□ NIE (dołącz zaświadczenie z
banku)

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 w celu potwierdzenia
mojej tożsamości przed Urzędem Skarbowym w Norwegii. Kopia tego dokumentu jest niezbędna do rejestracji konta bankowego
oraz zmiany adresu w urzędzie. W przypadku nieprzekazania Zleceniobiorcy kopii dowodu osobistego powyższe usługi nie zostaną
zrealizowane.
W pozostałych przypadkach tj. zwrot podatku Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć kopię dowodu osobistego na wezwanie
urzędu na własny koszt, pod rygorem wstrzymania procedury rozliczeniowej.
*niepotrzebne skreślić
W jaki sposób dowiedziałeś się o naszej firmie?
□ google □ facebook
□ z plakatu
□ z ulotki

DATA

□ z radia □ od znajomych / rodziny

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

PODPIS

UPOWAŻNIENIE OSOBY TRZECIEJ
Ja niżej podpisana/y upoważniam …..........................................….......PESEL.................................................... do złożenia w moim
imieniu dokumentów związanych z usługą zwrotu podatku z Norwegii w biurze Mag-Tax z siedzibą przy ul. Sterlinga 16/18, 90-217
Łódź lub w biurach współpracujących z firmą Mag-Tax oraz do otrzymywania informacji w w/w sprawie osobiście, drogą
telefoniczną lub mailową.
…........................….............................................................
(data, miejscowość i podpis upoważniającego)

