
 

str. 1 

 

Rozliczenie podatku za rok 2022 Norwegia - osoby na zasadach ordinær skatt  
 
Imię i nazwisko: 
 
Norweski nr personalny: 
 
Forma rozliczenia (właściwe zaznaczyć): 
 
Pendler                             pendler samotny                   bez statusu pendler 
 
Adres w NO  
 
 
 
 
Adres w PL  
 
 
 
 

1. Czy korzystał/a Pan/Pani z odliczeń dotyczących kosztów mieszkania przez dwa okresy 
podatkowe zamieszkując i pracując w tej samej gminie tj. rok 2018, 2019, 2020 lub 2021 
 
2018   TAK    NIE 
2019  TAK    NIE 
2020  TAK   NIE 
2021  TAK   NIE 
 
UWAGA: INFORMACJE W TYM PUNKCIE WYPEŁNIAJĄ TYLKO OSOBY KTÓRE MOGĄ 
KORZYSTAĆ Z ODPISU KOSZTÓW MIESZKANIA w roku 2022 
 

                                                              TAK                           NIE                                       
 

Informacje dotyczące zameldowania w NO od 01.01.2018 do 31.12.2022 
   

Adres Data 
zamieszkania 

Data 
wymeldowania 

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

 



 

str. 2 

 

Informacje dotyczące miejsca wykonywania pracy od 01.01.2018 do 31.12.2022 
 

Pracodawca Nazwa gminy (kommune) 
gdzie praca była wykonywana 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

    

    

    

    

    

    

    

 
- czy w lokalu wynajmowanym w NO była możliwość przygotowania przynajmniej jednego 
ciepłego posiłku dziennie (właściwe zaznaczyć): 
 
             Tak                                                                                            Nie 
 
- koszty wynajmu mieszkania w NO (dotyczy tylko pendlerów) kwota za cały rok w NOK: 
 
 
 
 
Czy jest umowa pisemna na wynajem lokalu       tak    nie  
 
W jaki sposób opłacany był czynsz za mieszkanie – zaznaczyć właściwe 
 
Potrącenie na lønnsslippie         Przelew bankowy              Gotówka 
 
Koszty energii elektrycznej (dotyczy tylko pendlerów) kwota za cały rok w NOK  
 
 
 
 

2. Koszty związane z dojazdem do pracy – podać odległość w jedną stronę 

Adres miejsca pracy Odległość praca 
– dom w km 

Ilość dni 

   

   

   

   

   

 
 
 
 

 



 

str. 3 

 

 
3. Podróże do domu w PL  

 UWAGA Wypełniają tylko pendlerzy 
 

L.p. Data podróży PL-NO Data podróży NO-PL 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
4. Kredyty spłacane zagranicą  

Proszę podać sumę odsetek zapłaconych w 2022 r., nazwę banku oraz saldo zadłużenia 
na dzień 31.12.2022. Proszę podać nr konta bankowego prowadzonego dla kredytu oraz 
załączyć zaświadczenie z banku o kredycie 

 

Nazwa banku oraz numer konta 
 

Suma odsetek za 2022 w 
walucie kredytu 

Do spłaty na 
31.12.22 w walucie kredytu 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
5. Koszty związane z edukacją lub zajęciami dodatkowymi dzieci do 12 go roku życia lub 

18go, jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności.  

Imię i Nazwisko dziecka Data urodzenia Rodzaj odpisu oraz roczna kwota 
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Dojazd dzieci do przedszkola/szkoły (ilość dni x odległość w jedną stronę). Dotyczy dzieci do 12 
go roku życia lub 18go, jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności: 

Adres szkoły/przedszkola Adres miejsca pracy ilość dni x odległość w jedną 
stronę 

   

   

   

 
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i stanowią podstawę do rozliczenia mojego podatku 
w NO za rok 2022. Jednocześnie potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a przez przedstawiciela HIRANA 
Dariusz Pliszka o konieczności posiadania oraz wykazania się w razie kontroli Skatteetaten wszystkimi dokumentami 
potwierdzającymi moje prawo do odliczeń podatkowych za rok 2022. 

 
 
Data i podpis 
 
 
 
 
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej zakresie. 
 
HIRANA Dariusz Pliszka (dalej HIRANA) staje się administratorem powierzonych przez Klientów danych osób 
fizycznych i zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa na terenie 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
Powierzone HIRANA dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej obsługi. 
Zobowiązujemy się do zabezpieczenia danych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 
zapewniających adekwatny poziom bezpieczeństwa. Dokładamy należytej staranności przy przetwarzaniu owych danych. 
Zobowiązujemy się zachować w tajemnicy przetwarzanych danych. W razie naruszenia ochrony danych osobowych 
zobowiązujemy się zgłosić to bez zbędnej zwłoki Klientom, których dane zostały naruszone. 
Powierzone nam dane udostępniamy odpowiednim urzędom i instytucjom tylko w przypadku, gdy takie postępowanie 
jest niezbędne i wynika z przepisów prawa oraz z dyspozycji, jaką złożyli nam klienci oraz za wiedzą i zgodą Klientów. Nasi 
klienci zostaną powiadomieni niezwłocznie, jeśli będzie miało miejsce jakiekolwiek postępowanie, w szczególności 
administracyjne lub sądowe, dotyczące przetwarzania danych, a także o kontrolach, inspekcjach itp. 
Klienci mają prawo do wglądu, poprawiania i usuwania powierzonych HIRANA danych. HIRANA nie ma prawa 
powierzania danych Klienta do administrowania innemu podmiotowi bez uprzedniej zgody Klienta. HIRANA nie ma 
prawa przetwarzać danych Klientów niezgodnie z umową. 
HIRANA zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszelkich informacji, materiałów, dokumentów i danych 
osobowych 
otrzymywanych od Klientów i dotyczących ich oraz i ich rodzin. Powierzone dane są danymi poufnymi. 
HIRANA oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych, nie będą one 
wykorzystywane, ujawniane ani udostępnione bez zgody Klienta w innym celu niż wynika to z zawartej umowy, chyba że 
konieczność ujawnienia informacji wynika z przepisów prawa. 

 
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 

 

……………………….………………….…………… 
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