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tak nie

Czy sam opłacałeś podróże do/z Norwegii?

Podróże oraz koszty zakwaterowania w roku podatkowym

Ile podróży samolotem (podróż = wyjazd + powrót), min. 3 podróże

Suma kosztów podróży promowych (min. 3300 NOK)

Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania w Norwegii a miejscem pracy

Odległość od miejsca zamieszkania w Polsce do miejsca zamieszkania w Norwegii

Czy sam opłacałeś w Norwegii?

mieszkanie łączna kwota

prąd łączna kwota

internet łączna kwota

Proszę podłączyć kopię dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów podróży 
(bilety/rezerwacje/faktury), wynajmu mieszkania, opłat (poświadczenie zapłaty gotówką, wyciąg z konta, payslip - gdy 
pracodawca potrącał te koszty z wypłaty).

UWAGA! Jeżeli poniesione koszty przekroczą 10000 NOK potwierdzenie opłaty musi być w postaci przelewu.

Ilość dni pobytu w Norwegii Ilość dni pracy w Norwegii

Czy pracodawca?

zapewniał wyżywienie

wypłacał diety kwota na dzień

Czy opłacałeś składki na związki zawodowe? kwota z Loons
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Czy przychód (brutto) współmałżonka przekroczył 
w poprzednim roku podatkowym kwotę

Wymagane dokumenty do 2 klasy podatkowej

zaświadczenie o uzyskanym przychodzie z US tłumaczone na j. angielski

akt małżeństwa na druku unijnym

zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu tłumaczone na j. angielski



Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami rozliczenia podatkowego i w pełni je akceptuję. Wszelkie brakujące 

dokumenty zobowiązuję się dostarczyć w terminie do 14 dni od daty złożenia dokumentów. Jednocześnie 

zapewniam, że podane przeze mnie dane są kompletne i prawdziwe. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji, 

które dotyczą wykonywanej usługi, na adres @mail podany przy składaniu dokumentów.
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Czy ponosisz koszty z tytułu wychowania dziecka do lat 11 
(np. przedszkole, zajęcia dodatkowe, opieka medyczna, opiekunka do dzieci)

Proszę podłączyć akt urodzenia dziecka, zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu tłumaczone na j. angielski 
oraz kopię dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów, np. rachunki, faktury, 
zaświadczenia itp.

Jeżeli w poprzednim roku podatkowym przebywałeś w Norwegii mniej jak 183 dni, a w poprzednich 3 latach 
podatkowych nie więcej jak 270 dni, to przysługuje Ci prawo odliczenia odsetek od kredytu hipotecznego 
spłacanego w Polsce.

Wymagany dokument do odliczenia kredytu hipotecznego

Jakie są to koszty

zaświadczenie z banku potwierdzające
- ogólną sumę kredytu;
- kwotę pozostałą do spłaty na koniec ubiegłego roku;
- sumę odsetek spłaconych w poprzednim roku

Blazej
Tekst maszynowy
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy iż przekazane przez Państwa dane są wykorzystywane przez Biuro Rachunkowo-Podatkowe "Księga" Gdańsk zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926), oraz ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych  z dnia 27.04.2016 r. w trybie art. 28 wyłącznie dla celów świadczenia i rozliczania usług będących przedmiotem naszej działalności, w tym odpowiedzi na Państwa prośbę o kontakt w konkretnej sprawie. Po złożeniu przez Państwa stosownego wniosku, dokonamy usunięcia lub zmiany danych, jeżeli ich udostępnienie nie jest wymagane do realizacji zleconych usług.
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