
Wybór najkorzystniejszego rozliczenia podatkowego 
Poniższa ankieta pozwoli nam określić z jakiego rozliczenia podatkowego możesz skorzystać. 
Zaoszczędzi nam i Tobie czasu na wymianie informacji oraz dobraniu jak najkorzystniejszego 

rozliczenia podatkowego. Zapraszamy do odpowiedzi na poniższe pytania.

1. Dany rok rozliczeniowy to Twój pierwszy lub drugi  rok pracy w Norwegii?

*Jeśli nie, podaj dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia w pierwszym roku  pracy na
terenie Norwegii

2. Czy pracodawca pokrywa Ci koszty:

a  mieszkania w Norwegii

b  wyżywienia w Norwegii           

c. podróży do Polski

d. dojazdu do pracy lub zapewnia auto służbowe

3. Twój stan cywilny: żonaty

kawaler / panna z dziećmi do 18r.ż. 

kawaler / panna bezdzietny 

rozwiedziony

4. Żonaty byłeś cały rok rozliczeniowy ?        TAK  / NIE

Imię i Nazwisko

Numer telefonu Adres e-mail:

Adres 

Nr personalny / D-nummer

TAK NIE CZĘŚCIOWO 

*jeśli nie, podaj datę ślubu:

* Jeśli jesteś kawalerem z dziećmi
do 18 r.ż. przejdź do punktu 8.

* Jeśli jesteś kawalerem
bezdzietnym przejdź do punktu 11.

5. Czy współmałżonek/-ka miał/-a dochody w danym roku rozliczeniowym?        TAK / NIE

6. Ile wyniósł dochód brutto współmałżonka/ki w danym roku rozliczeniowym?

7. Czy posiadasz wspólne zameldowanie z współmałżonką/kiem ?        TAK  / NIE

8. Czy samotnie wychowujesz i utrzymujesz dzieci w wieku do 21 r.ż. ?       TAK  /  NIE

9. Twoja rodzina (współmałżonka/nek i/lub dzieci do 18r.ż. stale przebywają w
Polsce i nie są zarejestrowani w rejestrze ludności norweskiej?

TAK  /  NIE

10. Jeśli są zarejestrowani w rejestrze ludności norweskiej podaj datę ich rejestracji?

11. Podróżowałeś do Polski średnio:
czesciej niż co 3 tygodnie  
co 3 tygodnie
co 6 tygodni 
rzadziej niż co 6 tygodni

12. Podaj liczbe podróży do Polski
w danym roku rozliczeniowym
(1 podróż = wyjazd + podróż)

        TAK  / NIE

Adresse: 
Sarpsborgveien 2 
1640 Råde 

Telefon: 
+47 48 28 47 86



Gotówka Konto bankowe / poczta

 TAK / NIE 

 TAK / NIE 

 TAK / NIE 

 TAK / NIE 

17. Ile wyniósł Cię czynsz w poprzednim roku kalendarzowym?

18.

19. Czy faktury za energię były wystawiane na Ciebie lub współlokatora

20. Czy w danym roku rozliczeniowym Twoje dzieci korzystały z zajęć
pozalekcyjnych płatnych bezpośrednio po lekcjach ?

21. Ile łącznie wyniosły Cię opłaty za zajęcia dodatkowe

 TAK / NIE 22. Posiadasz kredyt i chciałbyś odliczyć odsetki

23. Ile łącznie zapłaciłes odsetek od kredytu

 TAK / NIE Jeśli nie podaj liczbę miesięcy 

13. Czy w danym roku rozliczeniowym wynajmowałeś mieszkanie w Norwegii ?

* jeśli  jesteś żonaty lub   kawalerem / panną z dziećmi do 18 r.ż.     przejdź do punktu 16.
14. Czy mieszkanie, które wynajmujesz wynosi maksymalnie 30 m2 na osobę,

50 m2 na dwie, 70 m2 na trzy itd. ?
15. Czy w poprzednim roku kalendarzowym posiadałeś mieszkanie własnościowe

 lub wynajmowane w Polsce ?

16. W jaki sposób płaciłeś czynsz w Norwegii w danym roku rozliczeniowym?

 TAK / NIE 

 TAK / NIE 

Adresse: 
Sarpsborgveien 2 
1640 Råde 

Telefon: 
+47 48 28 47 86

24. Czy byłeś zatrudniony 12 miesięcy?

25. W jakim kraju udzielono kredytu

Czy w danym roku rozliczeniowym ponosiłeś koszty energii  w Norwegii?

26. Informacje dodatkowe istotne dla wniosku:
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