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mówimy 
po polsku!

Szanowni Czytelnicy! 
  Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer najnowszego projektu Polish Connection oraz Norwe-

gian Accounting AS- dwumiesięcznik dla polskiego przedsiębiorcy i pracownika w Norwegii.

  W bieżącym numerze, w części ‚Polski przedsiębiorca w Norwegii’, kontynuujemy cykl ‚ABC 
Księgowości’, gdzie przybliżamy informacje przydatne nie tylko dla osób posiadających własną  
firmę w Norwegii. Opisujemy także seminarium zorganizowane przez firmę Polish Connection 
przy współpracy z norweską kancelarią adwokacką Tryti & Co. W dziale ‚Polski pracownik w Nor-
wegii’, norweski prawnik odpowiada na pytania dotyczące odszkodowań dla ofiar przemocy. Przy-
bliżamy także temat zmian i nowości podatkowych w 2012 roku. Kontynuujemy także nasz cykl 
o emeryturach w Norwegii. W części ‚Prawo polskie’ wyjaśniamy wątpliwości dotyczące opodat-
kowania dochodów polskich przedsiębiorców w Norwegii. Informacje dotyczące karty podatkowej 

(skattekort) podajemy w części ‚Przewodnik po urzędach’. W dziale ‚Norwegia po godzinach’ znajdują się informacje o targach  
i wydarzeniach kulturalnych w Norwegii oraz przydatne linki i telefony.

 Chętnie przyjmiemy od Państwa sugestie dotyczące kolejnych numerów i ich zawartości. Jeśli macie Państwo propozycje 
tematów, które warto byłoby poruszyć, prosimy o kontakt z redakcją, mieszczącą się w naszym biurze w Gdyni. Adres e-mail: 
office@polishconnection.no.

Życzymy miłej lektury!

Aleksandra Fajfer Eriksen 
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A B C  FIRM W NORWEGII
Kolejna część naszego poradnika na temat zakładania firm w Norwegii.

Kto ma obowiązek prowadzenia 
rachunkowości?

•	 Wszystkie spółki akcyjne (AS) 
i powszechne spółki akcyjne 
(ASA)

•	 Spółki cywilne (z odpowie-
dzialnością solidarną – ANS 
lub dzieloną – DA ) i inne 
spółki partnerskie (np. spółki 
komandytowe – KS ), spełnia-
jące następujące kryteria:

1. Powyżej 5 milionów przy-
chodu ze sprzedaży

2. Średnia liczba pracowni-
ków – powyżej 5 roboczo-
lat 

3. Ilość partnerów/uczestni-
ków spółki większa niż 5, 
lub

4. Któryś z partnerów to oso-
ba prawna z ograniczoną 
odpowiedzialnością

•	 Każda osoba, która prowadzi 
firmę jednoosobową, i któ-
ra w ciągu roku zgromadziła 
udziały o wartości powyżej 20 
milionów koron, lub która za-
trudnia pracowników wypra-
cowywujących więcej niż 20 
roboczolat. 

•	 Procedury obowiązujące oby-
wateli nowych państw człon-
kowskich UE w przypadku 
rejestracji firmy w Norwegii. 
Dotyczy EPF, DA, ANS.

Do założenia firmy w Norwegii po-
trzebne są:

1.  Potwierdzona kopia paszpor-
tu, strona ze zdjęciem (lokal-
ny urząd podatkowy, likning-
skontor) dla osób nie posiada-
jących numeru personalnego.

	Adres pod którym będzie-
my rejestrować firmę: w przy-
padku wynajmu lokalu należy 
uzyskać zgodę właścicieli.  
	Adres do korespondencji.
	Nazwa firmy. Nazwy firm 
jednoosobowych muszą za-
wierać nazwisko własciciela. 
	Nazwa spółki DA, ANS, 
AS lub NUF nie musi zawierać 
nazwisk.

2.  Podanie o numer personalny  
i formularz o założenie firmy 
wysyłane są jednocześnie. 

Po otrzymaniu numeru organi-
zacyjnego firmy należy otworzyć 
konto firmowe (bedriftskonto) 
oraz konto prywatne (privatkonto) 
w banku. 

 
PAMIĘTAJ

Można pracować legalnie do 3 
miesięcy od daty założenia firmy. 
Przed upływem 3 miesięcy należy 
złożyć dokumenty na policję o po-
zwolenie na pracę.

Nasze biuro przygotowuje 
komplet dokumentów w oparciu 
o informacje dostarczone przez 
klienta. 

3.  Informacje o podatku docho-
dowym. Dotyczy EPF, DA, 
ANS.

Prowadząc własną działalność 
gospodarczą w Norwegii, płacimy 
następujący podatek od dochodu: 
•	 28% podatek dochodowy 

(skatt) do 441 000 NOK w roku 
•	 11% składka na ZUS (trygde-

avgift)

Podatek dochodowy i składkę 
ZUS płaci się zaliczkowo od zade-

klarowanego dochodu, 4 razy do 
roku w nast. terminach:
•	 15 marca
•	 15 maja
•	 15 września
•	 15 listopada 

Jeżeli nasz dochod okaże się 
wyższy niż zadeklarowany, poda-
tek dopłacimy w następnym roku. 
Jeżeli okaże się, że zapłaciliśmy za 
dużo, otrzymamy zwrot. 

4.  Informacje o podatku VAT  

Należy zarejestrować się jako 
płatnik VAT-u w momencie wysta-
wienia faktury, która będzie prze-
kraczała 50.000 koron. 

Zgłoś się do nas z kopiami wy-
stawionych już faktur aby dokonać 
rejestracji.

Przykład:
Faktura nr 1 na 15 000 nok + 0% 
vat (mva)
Faktura nr 2 na 23 000 nok + 0% 
vat (mva)
Faktura nr 3 na 10 000 nok + 0% 
vat (mva)
Faktura nr 4 na  9 000 nok + 25% 
vat (mva)

Informacje o VAT: 
Podatek od towarów i usług 

(VAT, norw. MVA lub, w mowie 
potocznej, “moms”) jest podat-
kiem od zakupu dla końcowego 
odbiorcy towaru lub usługi. Punk-
tem wyjścia jest obliczanie podat-
ku od wartości dodanej w obrocie 
towarowym. 

Osoba prowadząca działalność 
gospodarczą zostaje objęta obo-
wiązkiem podatkowym, jeśli obrót 
towarami i usługami przewyższy 
50000 koron w ciągu 12 miesię-
cy. Przedsiębiorca powinien więc 

*Poza odnośnymi opłatami transakcyjnymi za przelew, stosuje się kurs wymiany ustalony przez firmę MoneyGram lub agenta. Powyżsi agenci są agentami MoneyGram International Limited 
świadczącym usługi przekazów pieniężnych. MoneyGram International Limited jest autoryzowaną instytucją płatniczą regulowaną przez Urząd Usług Finansowych w Wielkiej Brytanii.  
©2012 MoneyGram. All rights reserved.

ODBIERZ Z:

I gdziekolwiek zobaczysz znak MoneyGram 

www.moneygram.com

Tel2Cel
4-6 Tollbugata
Drammen, 3044

Haugenstua Video
98 Garver Ytteborgs Vei
Oslo, 0977

C-Line Telekom & 
Kiosk Ltd
7 Jens Bjelkes Gate
Oslo, 0562

JMP Jewellers 
and Textiles
8 Veltvetveien
Oslo, 0596

Ariana Travels 
and Cargo Ltd
Gronland 
T.Banestasjon
Oslo, 0188

Mobitel
34C Storgata
Oslo, 0182

WYBÓR JEST W TWOICH RĘKACH 

WYŚLIJ PIENIĄDZE 

DO POLSKI  

JUŻ OD 60 NOK*

SZYBKIE PRZESYŁKI 

PIENIĘŻNE Z NISKĄ 

PROWIZJĄ

NORWEGIA — POLSKA
KWOTA(NOK) OPŁATA (NOK)**

0.01 - 3,000.00                     60 
3,000.01 - 7,000.00                     90 
7,000.01 - 10,000.00                   130 
10,000.01+  1.5%

C
S

49
42
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 Tematy poruszanie w trakcie 
konferencji zostały dopasowane 
do potrzeb jego uczestników. 
Wykłady przeprowadzone zostały 
w językach polskim i norweskim, 
przy czym te norweskie tłumaczo-
ne były symultanicznie, a wszyst-
kie materiały dla uczestników 
wydrukowane zostały w języku 
polskim. 

Wydarzenie cieszyło się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Trawją-
ce cały dzien seminarium zostało 
zwieńczone uroczystą kolację dla 
prelegentów oraz uczestników.  

Program wydarzenia przedstawiał 
się następująco:

1. Przedstawienie nowo otwartej 
Norwesko – Polskiej Izby 
Gospodarczej (NPCC), która 
jest pozarządową organizacją 
non-profit utworzoną przez 
norweskie oraz polskie środo-
wiska biznesowe. Prelegent: 
Aleksandra F. Eriksen – pre-
zes zarządu izby. 

2. Norweski kontrakt typu „en-
treprise” - informacje ogólne 
oraz krótki przegląd Norwe-
skich Kontraktów Standar-
dowych (Norsk Standard). 
Prelegent: Helge A. Tryti z 
kancelarii adwokackiej Tryti 
& Co. 

3. Dochody polskich przedsię-
biorców w Norwegii a prawo 
polskie i konwencja o uni-
kaniu podwójnego opodat-
kowania. Prelegent: Maciej 
Kucharski z kancelarii radców 
prawnych Hałoń i Kucharski.

4. Prezentacja firmy Veidekke 
oraz jej oczekiwań w stosunku 
do polskich podwykonawców. 
Prelegent: Bjørn Martinsen.

5. Czy i dlaczego warto reje-
strować firmę w Norwegii? 
Rodzaje firm w Norwegii, ich 
rejestracja oraz nowe przepisy 
dotyczące firm AS. Prelegent: 
Aleksandra F. Eriksen – wła-
ścicielka firmy Polish Con-

nection oraz prezes zarządu 
Norwegian Accounting AS. 

6. Ściąganie należności, płace 
minimalne oraz polski samo-
chód w Norwegii. Prelegenci: 
adwokat Tomasz Nierzwicki 
oraz Helge A. Tryti kancelaria 
adwokacka Tryti & Co.

7. Ile można czekać? – Czyli opie-
szałość norweskich urzędów. 
Prelegent: Barbara Krasowska 
z firmy Polish Connection.

Dodatkowo możliwość prezenta-
cji swoich firm otrzymało dwóch 
uczestników seminarium:

•	  Zbigniew Skrzydłowski za-
prezentował firmę Muehlhan 
Polska

•	  Jan Gołąb zaprezentował fir-
mę Intermundia

Już teraz zapraszamy Państwa na 
przyszłoroczne seminarium.

„Jeden biznes – dwa kraje”
„Jeden biznes – dwa kraje” to hasło seminaium dla polskich przedsiębiorców działają-
cych na terenie Norwegii, które zostało zorganizowane przez  firmę Polish Connection 
przy współpracy z norweską kancelarią adwokacką Tryti & Co. Spotkanie odbyło się  
w  hotelu Scandic w Gdańsku pod patronatem operatora sieci telefonii komórkowej Lebara. 

Helge A. Tryti & Co.Aleksandra F. Eriksen podczas prezentacji na temat zakładania 
firmy w Norwegii

>>

dodać podatek VAT już na pierw-
szej fakturze po przekroczeniu tej 
granicy. Wtedy też należy mieć już 
uregulowaną sprawę rejestracji.

Od 1. stycznia 2005 roku staw-
ka podatku od towarów i usług 
wynosi 25 procent, z wyjątkiem 
artykułów spożywczych i napojów, 
dla których stawka to 14 procent. 
Transport osób itp. oraz bilety ki-
nowe są obłożone 8-procentowym 
podatkiem VAT.

Przy sprzedaży krajowej, poda-
tek powinno się obliczać od ceny 
sprzedaży, natomiast w przypadku 
importu – od wartości cła na dany 
towar.

Podatek oblicza się na każdym 
etapie “łańcucha obrotu”. Zanim 
klient kupi fotel, wielu pośredni-
ków dołoży VAT do sumy, jaką fa-
bryka mebli zapłaciła za surowce i 
półfabrykaty (np. tkaniny, drewno 
i śruby). Fabryka doliczy do swojej 
ceny podatek VAT dla hurtownika, 
który z kolei doliczy VAT, sprzeda-
jąc towar do sklepu meblowego. Na 

koniec sklep doliczy VAT do ceny 
detalicznej.

Na wszystkich etapach produk-
cji i sprzedaży musi zostać zapła-
cony 25-procentowy podatek  na 
rzecz skarbu państwa (ewentualnie 
14-procentowy - w przypadku ar-
tykułów spożywczych i 8-procen-
towy dla transportu osób), minus 
ten podatek, który został zapłaco-
ny przy kupnie towaru (podatek 
naliczony). W praktyce każdy płaci 
więc podatek od wartości dodanej, 
która powstaje przy jego własnej 
części w tym łańcuchu. 

Podatek należny to ten po-
datek od wartości dodanej, który 
przedsiębiorca powinien obliczyć 
i dodać w przypadku sprzedaży 
towarów lub usług przez niego sa-
mego, jeśli jest on zarejestrowany 
jako płatnik VAT. Podatek należny 
powinno się naliczać zarówno w 
przypadku obrotu towarem z in-
nym przedsiębiorcą, jak i dla zwy-
kłych konsumentów. W przypadku 
sprzedaży między przedsiębiorca-

mi, podatek należy wyszczególnić 
w dokumencie sprzedaży. 

Przedsiębiorca powinien rów-
nież naliczyć podatek należny, jeśli 
jako zarejestrowana osoba prowa-
dząca działalność gospodarczą bie-
rze towar lub usługę do prywatne-
go użytku (lub do użytku w działal-
ności nie objętej podatkiem VAT). 

Podatek naliczony jest tym po-
datkiem od wartości dodanej, któ-
ry dodawany jest do ceny w przy-
padku podlegającego podatkowi 
towaru lub usług. Jeśli kupujący 
jest zarejestrowanym płatnikiem 
VAT-u, może wpisać tę kwotę po-
datku do odliczenia w swoim roz-
liczeniu z urzędem podatkowym.

Numer organizacyjny (odpo-
wiednik polskiego Regonu) sprze-
dawcy oraz litery “MVA” powinny 
znaleźć się na dokumencie sprze-
daży. Jeśli brakuje tych danych na 
zapłaconej fakturze, kupujący, któ-
ry prowadzi działalność gospodar-
czą, musi liczyć się z tym, że jego 
odliczenia naliczonego podatku 
VAT nie zostaną uznane.
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Jeśli są Państwo zainteresowani 

otrzymywaniem informacji o 

kolejnych wydarzeniach planowa-

nych przez firmę Polish Connec-

tion oraz kancelarię adwokacką 

Tryti & Co. bardzo prosimy o 

kontakt pod adresem mailowym: 
justyna@polishconnection.no.  

Justyna Jańczuk 

 Karta podatkowa wystawiana 
jest na dany rok kalendarzowy 
,za jej uzyskanie oraz przekazanie 
pracodawcy odpowiedzialny jest 
pracownik.

Jak uzyskać kartę podatkową ?
•	 Osoby z tymczasowym nume-
rem personalnym (D-nummer) 
aby uzyskać ten dokument muszą 
osobiście stawić się w Urzędzie 
Skarbowym w celu okazania do-
wodu tożsamości.
•	 Osoby delegowane do Nor-
wegii z firm zagranicznych nie 
mają obowiązku składania wizyty  

w Urzędzie, ponieważ w tym 
przypadku o kartę występuje pra-
codawca.
•	 Jeżeli podatnik z tymczaso-
wym numerem był osobiście  
w Urzędzie w roku ubiegłym 
(2011) w celu otrzymania karty 
podatkowej, nie musi tego robić 
ponownie w roku 2012; wystarczy 
wysłać pocztą podanie o kartę po-
datkową na druku RF1209,wtedy 
Urząd odeśle podatnikowi gotowy 
dokument.
•	 Osoby ze stałym numerem per-
sonalnym powinny były otrzymać 
swoją kartę pocztą (rozsyłane były 

w połowie grudnia ), jeżeli jednak 
ich nie otrzymały, mogą zamówić 
kartę podatkową przez Internet na 
stronie Urzędu Skarbowego lub 
pocztą bez konieczności osobistej 
wizyty w Urzędzie.

Kto jeszcze nie musi stawiać się 
osobiście w Urzędzie Skarbo-
wym?

 Zagraniczni członkowie zarzą-
du norweskich spółek oraz osoby, 
które mieszkają za granicą i po-
bierają z Norwegii świadczenia 
emerytalne czy rentowe.

Karta podatkowa  
czyli to, co każdy podatnik mieć musi
Karta podatkowa (skattekort) jest bardzo ważnym dokumentem, ponieważ według 
informacji w niej zawartych pracodawca potrąca pracownikowi zaliczkę na poczet podatku 
dochodowego oraz składki ZUS (trygdeavgift).

Bjørn Martinsen podczas prezentacji firmy Veidekke ASABarbara Krasowska z Polish Connectio nieco z przymrueniem 
oka opowiada o opieszałości norweskich urzędów

 W przypadku nie dostarczenia 
pracodawcy karty podatkowej, 
pracodawca będzie miał obowią-
zek odciągania 50% zaliczki na 
podatek.
 Podania o kartę podatkową nie 
muszą składać samodzielni przed-
siębiorcy, warto jednak dodać, że 
wówczas Urząd Skarbowy sam 
ustali wysokość podatku zaliczko-
wego (forskudskatt). Najczęściej 
Urząd ustala zaliczkę na podatek 
w kwocie 50 tys. koron norwe-
skich (samodzielni przedsiębiorcy 
płacą zaliczkę kwartalnie w czte-
rech ratach), tak więc taki przed-
siębiorca będzie miał do zapłaty  
4 razy po 12 500 koron norwe-
skich.
 Kartę podatkową można 
zmienić w dowolnym momencie  
w ciągu danego roku, jeżeli zoba-
czy, że jego sytuacja materialna 
uległa zmianie i dane zamieszczo-
ne wcześniej na podaniu o kartę 
nie są już dłużej aktualne.

Jakie rodzaje kart podatkowych 
wyróżniamy?
 Wyróżniamy dwa rodzaje kart 
podatkowych - karty procentowe 
oraz karty tabelaryczne.
 W przypadku kart tabelarycz-
nych - zaliczka odciągana jest 
zgodnie z tabelami umieszczo-
nymi na karcie. Ta karta z regu-
ły przyznawana jest podatnikom 
osiągającym stałą wypłatę u jed-
nego pracodawcy. W przypad-
ku kart procentowych zaliczkę 
na podatek odciąga się według 
ustalonego procentu od dochodu  
i te karty stosowane są częściej w 
przypadku, gdy dochody uzyski-
wane są nieregularnie.

Od czego zależy wysokość usta-
lonej zaliczki na podatek docho-
dowy?

 Wysokość odciąganej zaliczki 
na podatek dochodowy w przy-
padku obu rodzajów kart będzie 
zależała od wielu czynników, mię-
dzy innymi od przewidywanych 
zarobków brutto, zadeklarowa-
nych ulg i odliczeń oraz od tego, 
czy dana osoba płaci składkę ZUS 
w Norwegii (pracownicy zagra-
niczni, odprowadzający skład-
ki na ubezpieczenie społeczne  
w swoim kraju zamieszkania mogą 
mieć ustaloną zaliczkę na podatek 
bez norweskiego ZUS).

A jak będzie w przyszłości?
 Za dwa lata już nie będzie 
trzeba pamiętać o dostarczeniu 
do pracodawcy karty podatkowej  
i tym samym ryzykować, że po-
łowa wypłaty zostanie odciągnię-
ta na poczet zaliczki na podatek 
dochodowy. Zgodnie z komuni-
katem Ministerstwa Finansów, 
opublikowanym dnia 03.02.2012r. 
zbliża się koniec standardowych 
kart podatkowych. Począwszy 
od roku 2014 karty podatkowe 
będą elektroniczne, pracodawca 
otrzyma je bezpośrednio z Urzę-
du Skarbowego. Jedyne co dosta-
nie podatnik, to podsumowanie,  
w jaki sposób dokonano oblicze-
nia wysokości zaliczki na podatek 
dochodowy. Owe „powiadomie-
nie o wysokości podatku” będzie-
my otrzymywać zawsze w połowie 
grudnia, podobnie jak dotychczas 

kartę podatkową. Dokument ten 
oczywiście będzie trzeba spraw-
dzać w taki sam sposób jak do tej 
pory, w celu uniknięcia płacenia 
niewłaściwej zaliczki na poda-
tek dochodowy oraz rozważenia 
zmiany karty, zarówno zaraz po 
otrzymaniu powiadomienia, jak  
i w dalej w ciągu roku podatkowego. 
Nowe rozwiązania będą opraco-
wywane w tym roku i mają być 
gotowe przed przygotowaniem 
kart podatkowych za 2013 rok. 
Pracodawcy będą mogli dobro-
wolnie zastosować nowe reguły 
już od przyszłego roku.

Barbara Krasowska

Telefon: 800 80 000

Jest to bezpłatny numer, jednak 
poszczególne sieci komórkowe 

mogą naliczać opłaty.

Z zagranicy: +47 22 07 70 00

Dzwonić można w godzinach 
08-15:30. Klienci mogą przyjść  

do urzędu w godzinach 09-
15:30       

(poszczególne biura zamykane 
są o 14:30, należy upewnić się 
wcześniej, w jakich godzinach 
czynny jest Państwa oddział).

PRZEWODNIK PO URZĘDACH
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Emerytura wg zasad sprzed 
reformy roku 2010 

(rocznik 1953 i wcześniejsze,  
oraz częściowo – zgodnie z regu-
łami przejściowymi – roczniki 
1954-62)

Części składowe 
 „Stara” emerytura z Folketryg-
den składa się z emerytury podsta-
wowej (grunnpensjon), emerytury 
dodatkowej (tillegspensjon) i/lub 
dodatku specjalnego (særtillegg). 
Dodatek specjalny będzie wypła-
cany emerytom, którzy nie wypra-
cowali sobie prawa do emerytury 
dodatkowej, lub jeśli wysokość 
emerytury dodatkowej jest niższa 
niż wysokość dodatku specjalne-
go. Emeryci mający na utrzymaniu 

współmałżonka i/lub dzieci mogą 
otrzymać dodatek opiekuńczy 
(forsørgingstillegg) - po sprawdze-
niu wysokości dochodów.

Emerytura podstawowa  
– Grunnpensjon

 
 Wysokość emerytury pod-
stawowej ustalana jest na podsta-
wie długości okresu członkostwa  
w Folketrygden, niezależnie od 
uzyskiwanych w tym czasie docho-
dów (lub ich braku).
 Warunkiem otrzymania eme-
rytury podstawowej jest minimum 
3-letni okres członkostwa (tryg-
detid) w Folketrygden, natomiast 
emeryturę tę w pełnym wymiarze 
otrzymają osoby, które były człon-

kami Folketrygden przez mini-
mum 40 lat (wyjątek - uchodźcy, 
którzy otrzymują pełny wymiar 
grunnpensjon niezależnie od dłu-
gości członkostwa). Jeśli okres 
członkostwa w Folketrygden był 
krótszy, wymiar grunnpensjon zo-
stanie odpowiednio zredukowany.  
 Emerytura podstawowa w peł-
nym wymiarze (full grunnpensjon) 
= 100% stawki podstawowej zakła-
du ubezpieczeń społecznych (G) 
(definicja - patrz-> słowniczek)  
 
Uwaga! Jeśli jednak emeryt będzie 
mieszkać ze współmałżonkiem 
(konkubentem/ partnerem, z któ-
rym mieszkał/a razem przez 12  
z ostatnich 18 miesięcy), który: 
•	 otrzymuje tymczasową zapo-

mogę inwalidzką (uførestønad), 
rentę inwalidzką (uførepensjon) 
lub emeryturę (alderspensjon)  
z Folketrygden; lub

•	 otrzymuje emeryturę wg. 
zasad i stawek określonych  
w układzie zbiorowym (avtale-
festet pensjon - ATP), od któ-
rej to emerytury liczą mu się 
punkty emerytalne; lub 

•	 osiąga roczny dochód (wlicza-
jąc w to dochody kapitałowe), 
przekraczający 2 G - pełny wy-
miar jego emerytury podsta-
wowej (grunnpensjon) wynie-
sie 85% G (jeśli był członkiem 
Folketrygden przez minimum 
40 lat. Jeśli członkostwo trwało 
krócej, wartość ta zostanie od-
powiednio zredukowana).

 
Emerytura dodatkowa  

- Tilleggspensjon 

 Zdecydowanie najbardziej 
skomplikowany element starego 
systemu emerytalnego. :)

 Jej wysokość zależy od uzyski-
wanego dochodu będącego podsta-
wą do emerytury (pensjonsgivende 
inntekt) - wyrażonego za pomocą 
końcowej średniej liczby punk-
tów emerytalnych (sluttpoengtall), 
a także od ilości lat składkowych 
(poengår). 

 Warunkiem uzyskania pra-
wa do emerytury dodatkowej 
(tilleggspensjon) jest posiadanie 
przez daną osobę przynajmniej  
3 lat składkowych (poengår), tj. lat 
podczas których wypracowało się 
jakieś punkty emerytalne (pensjon-
spoeng).

 Zanim przejdę do dalszych 
wyjaśnień, muszę zdefiniować kil-
ka pojęć: 

Rok składkowy (poengår) - rok ka-
lendarzowy (późniejszy niż 1966 - 
Folketrygden zaczął funkcjonować 

w mniej więcej obecnym kształcie 
od roku 1967), w którym dana 
osoba wypracowała sobie punkty 
emerytalne (ewentualnie: na który 
zaliczono jej potencjalne przyszłe 
punkty - tak jest w przypadku np. 
osób ubiegających się o rentę in-
walidzką; lub na przyznano punk-
ty zastępcze - tak jest w przypad-
ku np.osób sprawujących opiekę 
nad dzieckiem lub osobą starszą. )  
 
Punkty emerytalne (pensjonspo-
eng) - punkty emerytalne. Ich ilość 
odzwierciedla wysokość podstawy 
emerytalnej. Zasadniczo, punkty 
emerytalne wypracowuje się, uzy-
skując dochody z pracy zarobko-
wej, ale istnieją też inne możliwo-
ści. Poniżej lista „rodzajów” punk-
tów emerytalnych:

a) faktyczne („zwyczajne”) punkty 
emerytalne (faktiske pensjonspo-
eng) - wylicza się je na podstawie 
osiąganego dochodu, będącego 
podstawą do emerytury (pensjons-
givende inntekt) - patrz -> omówie-
nie poniżej

b) przyszłe punkty emerytalne 
(framtidige pensjonspoeng) - wy-
liczane „naprzód” w przypadku 
ubiegania się o rentę inwalidzką - 
nie będą omawiane szerzej (więcej 
informacji - patrz -> Folketrygdlo-
ven) 

c) przyszłe punkty emerytalne 
(framtidige pensjonspoeng) - słu-
żące do wyliczania emerytury lub 
renty wdowiej po zmarłym, który 
miał prawo do tilleggspensjon - to 
zagadnienie nie będzie tu omawia-
ne (więcej informacji - patrz -> 
Folketrygdloven) 

d) „zastępcze” punkty emerytalne 
(godskrevne pensjonspoeng) - na-
liczane w latach, w których otrzy-
mywało się np. rentę inwalidzką 
- to zagadnienie nie będzie tu oma-
wiane (więcej informacji - patrz -> 

Folketrygdloven)

e) „zastępcze” punkty emerytalne 
za opiekę (godskrevne pensjonspo-
eng for omsorg) - przyznawane za 
każdy rok, w którym dana osoba 
wykonywała w domu pracę pole-
gającą na opiece (nad dzieckiem, 
osobą starszą, chorą itp.) - patrz -> 
krókie omówienie poniżej.  

Wypracowywanie faktycznych 
punktów emerytalnych

Punkty emerytalne wypracowuje 
się, jeśli w danym roku dochód bę-
dący podstawą do emerytury (pen-
sjonsgivende inntekt) przekroczy 
stawkę podstawową - G.

 Punkty emerytalne można wy-
pracowywać począwszy od roku 
kalendarzowego, w którym kończy 
się 17 lat i maksymalnie do roku,  
w którym kończy się 69 lat. 

 Ilość punktów emerytalnych 
wypracowanych w danym roku 
wylicza się w ten sposób, że tę część 
dochodu (pensjonsgivende inntekt), 
która przekracza stawkę podstawo-
wą (G), dzieli się przez stawkę pod-
stawową (G).

 Jeśli stawka podstawowa (G) 
zmieni się w trakcie roku, do ob-
liczeń bierze się średnią starej i no-
wej stawki. 

 W opisany powyżej sposób ob-
licza się punkty emerytalne od do-
chodów nieprzekraczających 6 G. 

 Od dochodów pomiędzy  
6 a 12 G do obliczania ilości punk-
tów emerytalnych bierze się tylko 
1/3 kwoty dochodu. 

 Dochody przekraczające 12 G 
nie są brane pod uwagę. 

 Punkty emerytalne wylicza się 
z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.

Emerytura z Norwegii?
(część 3.)
Zgodnie z zapowiedzią, w tym numerze magazynu rozpoczynamy omówienie starych zasad 
(istotnych dla osób osiągających bądź zbliżających się do wieku emerytalnego i mających 
wypracowane prawo do emerytury z Norwegii).

>>
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Jan, Sven i Johnny pracują w Norwegii i odprowadzają 
tam składki na ubezpieczenia społeczne. W roku 2008 
Jan zarobił 248 500 NOK, Sven zarobił 530 000 NOK, 
a Johnny 1 095 000 NOK.

Wysokość G w roku 2008 wynosiła: do 01.05.2008r. 
- 66 812 NOK, po 1.05.2008r. - 70 256 NOK. Średnia 
wartość G wyniosła zatem 68 534 NOK.

Ilość wypracowanych przez każdego z trzech panów 
punktów emerytalnych w 2008 roku wygląda nastę-
pująco: 

----------------------------------------------------------------

Jan (jego dochód nie przekroczył 6 G) 

(248 500 - 68 534) : 68 534 = 179 966 : 68 534 = 2,63 

Ilość punktów emerytalnych Jana: 2,63 

----------------------------------------------------------------

Sven (jego dochód mieścił się pomiędzy 6 a 12 G)

6 x G = 411 204 NOK - od tej kwoty Sven będzie miał 
5 pełnych punktów emerytalnych -> 

( (411 204 - 68 534) : 68 534 = 342 670 : 68 534 = 5) 

Dochód powyżej 6 G: 

(530 000 - 411 204) : 3 : 68 534 = 118796 : 3 : 68 534 = 0,58  
 
Łączna ilość punktów emerytalnych Svena: 5,58

---------------------------------------------------------------  
 
Johnny (jego dochód przekroczył 12 G) 

6 x G = 411 204 NOK - od tej kwoty Johnny będzie 
miał 5 pełnych punktów emerytalnych 

( (411 204 - 68 534) : 68 534 = 342 670 : 68 534 = 5) 

12 x G = 822 408 NOK, a zatem dochód pomiędzy  
6 a 12 G to kolejne 411 204 NOK, od których liczymy 
punkty emerytalne Johnny’ego następująco: 

411 204 : 3 : 68 534 = 2

Od części dochodu Johnny’ego przekraczającej 12 G 
nie naliczamy żadnych punktów emerytalnych. 

Łączna ilość punktów emerytalnych Johnny’ego: 7,00 
(najwyższa możliwa do wypracowania liczba punktów 
emerytalnych). 

----------------------------------------------------------------

Barbara Liwo

Czy byłeś narażony na przemoc 
lub maltretowanie?

Jeśli byłeś narażony na czyn 
karalny (jak np. napad, przemoc 
fizyczna lub psychiczna, maltreto-
wanie lub molestowanie seksual-
ne), masz prawo do państwowego 
odszkodowania dla ofiar przemo-
cy, przyznawanego przez Biuro 
ds. Odszkodowań dla Ofiar Prze-
mocy/Komitet Odszkodowawczy 
dla Ofiar Przemocy (Kontoret for 
voldsoffererstatning/Erstatning-
snemnda for voldsofre). Odszko-
dowanie należy się nawet wtedy, 
gdy sprawca pozostaje nieznany 
lub nie został skazany w procesie 
karnym.

Gdzie możesz szukać pomocy?

Osoby narażone na dużą/dłu-
gotrwałą szkodę fizyczną bądź 
psychiczną mogą uzyskać prawo 
do darmowego pełnomocnika 
(bistandsadvokat). Osoby nara-
żone na molestowanie seksualne, 
gwałt lub przemoc w rodzinie za-
zwyczaj mają prawo do darmo-
wego pełnomocnika. Bistandsa-
dvokat może pomóc ocenić, czy 
należy zgłosić sprawę na policję, 
w takim przypadku zaś pomagać   
w dochodzeniu i później podczas 
procesu, jak również ubiegać się  
o odszkodowanie dla ofiar prze-
mocy.

Jeśli osoba poszkodowana nie 
ma prawa do darmowego pełno-
mocnika, może się ubiegać o dar-
mową pomoc prawną ze strony 
wojewody. W niektórych przy-
padkach poszkodowany ma pra-
wo do darmowego obrońcy bez 
względu na dochód i posiadany 
majątek – m.in. w sprawach, gdy 

ofiary przemocy domagają się od-
szkodowania od sprawcy. W in-
nych przypadkach, jak np. sprawy 
o odszkodowanie z Kontoret for 
voldsoffererstatning lub sprawy  
o szkodę na osobie, poszkodowa-
nemu przysługuje darmowa po-
moc prawna tylko w przypadku 
nieposiadania zbyt dużego docho-
du/majątku.

Należy zdawać sobie sprawę, 
że adwokatów obowiązuje tajem-
nica zawodowa, dzięki czemu kon-
takt z nimi jest bezpieczny.

Co należy zrobić, by uzyskać od-
szkodowanie?

Odszkodowanie dla ofiar prze-
mocy nie jest przyznawane auto-
matycznie, poszkodowani muszą 
aktywnie starać się o takie zadość-
uczynienie. Należy w tym celu wy-
pełnić specjalny formularz.

Warunkiem jest szkoda na 
osobie ubiegającego się, spowo-
dowana przez czynności karal-
ne (takie, które zagrażają życiu, 
zdrowiu i wolności osobistej).  
O odszkodowanie mogą się ubie-
gać także krewni zabitych. Pra-
wo do odszkodowania mają także 
dzieci, które były świadkami prze-
mocy. Przez szkodę na osobie ro-
zumie się zarówno szkodę fizycz-
ną, jak i psychiczną. 

Odszkodowanie dla ofiar prze-
mocy przysługuje, gdy zachodzi 
znaczne prawdopodobieństwo,   
że osoba poszkodowana była na-
rażona na przemoc jw. Dlatego 
bardzo ważne jest przedstawienie   
w takich sprawach dowodów. 
Przypadki przemocy należy zgło-
sić na policję, szkody udokumen-
tować pisemnym raportem od le-
karza/ze szpitala, należy też podać 

nazwiska ewentualnych świadków. 
Dodatkowo ważne jest zabezpie-
czenie dowodów związanych ze 
stratami (wydatkami, utratą do-
chodów), np. zachowanie parago-
nów.

Warunkiem jest zgłoszenie 
czynu karalnego na policję wraz  
z wnioskiem o ukaranie, przy 
czym wniosek nie może być póź-
niej wycofany.

Wymagane jest także, by żą-
danie odszkodowania było częścią 
ewentualnej sprawy karnej prze-
ciwko sprawcy szkody. W niektó-
rych przypadkach odszkodowa-
nie może zostać przyznane nawet 
mimo niespełnienia tego warun-
ku.

Z reguły odszkodowanie przy-
sługuje tylko w przypadku aktów 
przemocy, które miały miejsce na 
terenie Norwegii. Jeśli poszkodo-
wany/krewni poszkodowanego 
mieli związek z Norwegią w mo-
mencie powstania szkody, można 
ubiegać się o odszkodowanie za 
zdarzenia za granicą. Jeśli w kraju 
powstania szkody istnieje odpo-
wiadająca norweskiej procedura, 
przewiduje się,  że poszkodowany 
będzie ubiegał się o zadośćuczy-
nienie w tym kraju.

Wniosek o odszkodowanie 
musi zostać złożony w Kontoret 
for voldsoffererstatning zanim 
roszczenie względem sprawcy się 
ulegnie przedawnieniu zgodnie  
z Ustawą o przedawnianiach (fo-
reldelsesloven). Wystarczy jednak, 
jeśli wniosek o odszkodowanie dla 
ofiar przemocy zostanie złożony, 
zanim sprawa przedawni się we-
dług litery kodeksu karnego lub 
zanim poszkodowany ukończy  
21 lat. Terminy przedawnienia  
w kodeksie karnym zależą od ro-

Odszkodowanie dla ofiar przemocy
Thomas Benestad, radca prawny w kancelarii Salomon&Johansen z doświadczeniem  
w niesieniu pomocy Polakom w Norwegii. 

Tullinsgate 2, 0166 Oslo
Adres korespondencyjny:

Postboks 7144, St. Olavs plass
0130 Oslo

Telefon: + 47 22 98 99 40
Faks: + 47 22 98 99 41

post@salomon-johansen.no

Kancelaria Salomon&Johansen prowadzi ponad 100 spraw dotyczących polskich obywateli; 
jej główne specjalizacje w tym zakresie to: wypadki przy pracy, wypadki drogowe, ofiary 
przemocy oraz idące za tym wszelkiego rodzaju odszkodowania.

Na temat prawa w Norwegii nie ma wielu stron internetowych w języku polskim. Tak oto narodził się 
pomysł założenia www.prawo.no – strony, na której znaleźć można informacje na temat postępowania 
prawnego dla osób, które ucierpiały podczas wykonywania pracy lub w wypadku samochodowym na 
terenie Norwegii. Systematycznie na stronie ukazują się także informacje o prawie norweskim dla osób 
wykorzystywanych lub ofiar przemocy. Z czasem na witrynie znaleźć będzie można również informacje 
z innych dziedzin życia.

PRZYKŁADY

>>

>>
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dzaju zdarzenia/wymiaru kary. 
Nawet jeśli zdarzenie miało miej-
sce wiele lat wcześniej, sprawa nie 
musi ulec przedawnieniu, nie-
mniej jednak ważne jest, by dzia-
łać najszybciej, jak to możliwe.

W przypadku konieczności 
udzielenia pomocy z ww. można 
się skontaktować z nami.

Co pokrywa odszkodowanie dla 
ofiar przemocy?

Odszkodowanie może pokry-
wać następujące pozycje:
•	 poniesione i przyszłe wydatki,
•	 poniesioną i przyszłą utratę 

dochodu,
•	 odszkodowanie za uszczerbek 

na zdrowiu (menerstatning),
•	 odszkodowanie za straty mo-

ralne (oppreisning),
•	 odszkodowanie z racji utraty 

opiekuna (forsørgertapserstat-
ning).

a) Poniesione i przyszłe wydatki

Osoby narażone na szkodę 
na osobie mogą domagać się od-
szkodowania za istotne i koniecz-
ne wydatki. To, za co przysługuje 
odszkodowanie, określa się w każ-
dym przypadku indywidualnie, 
mogą to być np. wydatki ponie-
sione na lekarza lub szpital, lekar-
stwa, leczenie, wyjazdy itd. Zwykle 
pokrywa się również koszty znisz-
czonych ubrań i innych rzeczy, 
które poszkodowany miał na so-
bie.

Istotną sprawą jest zapewnie-
nie dokumentacji/dowodów swo-
ich wydatków. Należy więc pamię-
tać o zachowywaniu paragonów 
itp.

b)  Dotychczasowa i przyszła 
utrata dochodu

Utrata dochodu wyliczana jest 
w odniesieniu do sytuacji faktycz-
nej w chwili i przed aktem prze-
mocy. Odszkodowanie za utratę 
dochodów w przypadku ograni-

czenia/utraty zdolności do pracy 
poza domem ocenia się m.in. na 
podstawie wysokości pensji i sy-
tuacji zawodowej w momencie 
wystąpienia szkody, ewentualnie 
również na podstawie doświad-
czenia zawodowego, studiów itd.  
W przypadku odszkodowania 
za ograniczenie/utratę zdolno-
ści do pracy w domu, bierze się 
pod uwagę zadania, wykonywane 
przez poszkodowanego przed wy-
padkiem w stosunku do tego, cze-
go poszkodowany nie jest w stanie 
wykonać po doznaniu przemocy/
maltretowaniu.

Norweskie prawo wymaga, aby 
poszkodowany zrobił, co w jego 
mocy, w celu zredukowania stra-
ty (obowiązek ograniczenia strat/
obowiązek naprawy).

c) Odszkodowanie za uszczerbek 
na zdrowiu (menerstatning)

Menerstatning to odszkodo-
wanie za „trwałe i znaczne szkody 
natury medycznej”. W tym przy-
padku bierze się pod uwagę m.in. 
rozmiar i naturę medyczną szko-
dy, jak również jej znaczenie dla 
jakości życia. Przez szkodę „trwa-

łą” rozumie się, że szkoda musi był 
długofalowa (ok. 10 lat lub wię-
cej), zaś przez szkodę „znaczną”, że 
stopień niepełnosprawności musi 
być równy 15 % lub wyższy.

Menerstatning wyliczane jest 
na podstawie stopnia niepełno-
sprawności (rozmiaru szkody)  
i wieku poszkodowanego. Stopień 
niepełnosprawności ustalany jest 
zazwyczaj przez specjalistów na 
podstawie tabeli niepełnospraw-
ności wydanej przez Sosialdepar-
tementet.

d)  Odszkodowanie za straty mo-
ralne (oppreisning)

Oppreisning jest odszkodowa-
niem za straty moralne, upokorze-
nia i inne szkody natury niemate-
rialnej. Odszkodowanie ustala się 
uznaniowo, m.in. bierze się pod 
uwagę winę sprawcy, obiektywną 
przykrość zdarzenia, subiektyw-
ne odczucie krzywdy ze strony 
poszkodowanego, jak również 
naturę/zakres szkody/skutków.  
W sprawach o gwałt i utratę opie-
kuna istnieją standardowe kwoty 
oppreisning.

Pomoc

Pracuje dla nas wielu adwoka-
tów posiadających duże doświad-
czenie we wspieraniu klientów   
w całym kraju, zarówno poszko-
dowanych w sprawach karnych, 
jak i sprawach o odszkodowa-
nie – w tym odszkodowanie  
z Kontoret for voldsoffererstat-
ning,  odszkodowania z firm 
ubezpieczeniowych itd. Jeden 
z naszych pracowników został 
ponadto mianowany jednym   
z piętnastu stałych pełnomocni-
ków sądu rejonowego Oslo i sadu 
apelacyjnego Borgarting na okres 
2011-2017.

 

THOMAS BENESTAD 
Absolwent Wydziału Prawa 

Uniwersytetu w Oslo. 
Od 2004 roku adwokat 

w kancelarii  Salomon&Johansen.

Thomas Benestad

>>
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Co nowego w norweskim prawie? 
Czyli o zmianach podatkowych. 
Od 1 stycznia 2012 roku obowiązywać będzie szereg zmian w norweskim ustawodawstwie 
podatkowym. W tym numerze naszego periodyku postanowiliśmy przybliżyć Państwu 
najważniejsze z nich.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR  
W CELU UZYSKANIA POMOCY PRZY ROZLICZENIU 

NORWESKIEGO PODATKU!

Jesteśmy autoryzowanym biurem księgowym i konsultingowym, istniejącym od 2004 roku. 
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, szerokiej wiedzy i wykształconej międzynarodowej 

kadrze gwarantujemy naszym klientom profesjonalne usługi najwyższej jakości.

Nasze biura położone są w centrum Oslo i Gdyni – zapraszamy!

  BIURO NA & PC W OSLO
e-mail:  post@polishconnection.no
adres:  Hovfraret 8
   0275 OSLO
tel.:  +47 225 226 00
fax:  +47 225 226 01
tel. kom.: +47 910 00 900

  BIURO PC W GDYNII
e-mail:  office@polishconnection.no
adres:  Ul. Żwirki i Wigury 6/15
   81-393 GDYNIA
tel.:  +48 58 733 08 31
tel. kom.: +48 531 993 322
tel. norweski: +47 67 41 24 70

ZNAJDŹ NAS W INTERNECIE: 
   www.polishconnection.no
   www.podatek.no
   www.na-as.no

Opodatkowania dochodu  
z  tytułu wykonanej pracy

 Nie wprowadzono zbyt dużych 
zmian w obszarze opodatkowania 
dochodu osób fizycznych. Poziom 
podatku od wynagrodzeń oraz 
stawka podatkowa dla dochodów 
z akcji pozostaje niezmieniony, 
zgodnie  z zasadą, iż nie powinno 
być dużych różnic między wysoko-
ścią podatku od najwyższej części 
dochodów (norw. marginalskatt) 
przy dochodzie z akcji, a tym sa-
mym podatkiem od dochodu  
z wynagrodzeń. Niewielkie regu-
lacje i dostosowania przy odpisach 
oraz kwotach wolnych od podatku 
oznaczają, że rzeczywisty poziom 
opodatkowania będzie w praktyce 
przeniesiony z 2011 roku na rok 
2012:

•	 odpis osobisty (norw. person-
fradrag) w 1. klasie podatko-
wej wzrasta z 43 600 NOK do 
45 350 NOK;

•	 odpis osobisty (norw. person-
fradrag) w 2. klasie podatko-
wej wzrasta z 87 200 NOK do 
90 700 NOK;

•	 wyższy próg podatkowy dla 1. 
progu (norw. innslagspunkt 
toppskatt trinn 1) (9%) wzrasta 
z 471 200 NOK do 490 000 
NOK;

•	 wyższy próg podatkowy dla 2. 
progu (norw. innslagspunkt 
toppskatt trinn 2)

•	 (12%) wzrasta z 765 800 NOK 
do 796 400 NOK;

•	 koszt uzyskania przychodu 
(norw. minstefradrag) wzrasta 

z 36% do 38%, górna granica 
odpisu wzrasta z 75 150 NOK 
do 78 150 NOK;

•	 maksymalna wartość odpisu 
składek na związki zawodowe 
(norw. fagforeningskontingent) 
wzrasta z 3 660 NOK do 3 750 
NOK.

Szczególny odpis podatkowy  
za koszty związane  

z przewlekłą chorobą

O dpis zostanie zlikwidowany  
i będzie stopniowo wycofywany  
w ciągu trzech lat przy jednocze-
snej kombinacji następujących 
działań:

•	 w 2012 r. z programu zosta-
ną całkowicie usunięte koszty 
leczenia stomatologicznego, 
transportu oraz koszty dosto-
sowania budynków mieszkal-
nych do potrzeb chorych;

•	 prawo do odpisu zostaje ogra-
niczone poprzez fakt, że jego 
potencjalni nowi beneficjenci 
nie zostaną już objęci progra-
mem począwszy od 2012 roku;

•	 stopniowe zmniejszanie wy-
sokości odpisu począwszy 
od roku podatkowego 2013; 
zmniejszanie będzie przepro-
wadzone w następujący spo-
sób: podatnik uprawniony 
do odpisu uzyska odliczenie  
w wysokości 67% kwoty pod-
legającej odliczeniu w roku 
podatkowym 2013, następnie 
33% kwoty podlegającej od-
liczeniu w roku podatkowym 
2014 aż do całkowitej likwi-
dacji odpisu obowiązującej od 

roku podatkowego 2015 włącz-
nie; program ten będzie obo-
wiązywała wyłącznie dla po-
datników, którzy uzyskali ten 
szczególny odpis za lata podat-
kowe 2010 oraz 2011, pod wa-
runkiem, że spełniają warunki 
konieczne do jego uzyskania.

Podatek majątkowy  
(norw. formueskatt)

•	 Podstawowa kwota odpisu 
(norw. bunnfradrag) przy po-
datku majątkowym wzrasta 
z 700  000 NOK do 750  000 
NOK.

•	 Małżeństwa otrzymują podwo-
joną podstawową kwotę odpi-
su, tj. 1 500 000 NOK.

•	 Wartość podatkowa (norw. 
likningsverdi) nieruchomości 
zagranicznych oraz mienia re-
kreacyjnego wzrasta o 10%.

Odpis za dojazdy między  
miejscem zamieszkania  

a miejscem pracy

Wartość odpisu za dojazdy między 
miejscem zamieszkania a miej-
scem pracy dla podatników poko-
nujących najdłuższe trasy wzrasta 
w ten sposób, że punkt graniczny 
przechodzenia ze stawki 1,50 NOK 
/ 1 km na stawkę 0,70 NOK / 1 km 
wzrasta z 35 000 km do 50 000 km 
rocznie. Spowoduje to wzrost od-
liczenia za dojazdy o 12 000 NOK 
dla tych podatników, których od-
ległość od miejsca pracy wynosi 
ponad 108 km, pod warunkiem, że 
dany podatnik przepracował mini-
mum 230 dni w ciągu roku.
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Stosownie do art. 7 Konwen-
cji zyski przedsiębiorstwa uma-
wiającego się Państwa podlegają 
opodatkowaniu tylko w tym Pań-
stwie, chyba że przedsiębiorstwo 
prowadzi w drugim umawia-
jącym się Państwie działalność 
poprzez położony tam zakład. 
Innymi słowy – przedsiębiorca 
mający siedzibę w Polsce podle-
gać będzie podatkowaniu w Pol-
sce, chyba że na terenie Norwegii 
prowadzi działalność uznawaną  
w rozumieniu Konwencji za za-
kład, czyli (co do zasady) stałą 
placówkę, przez którą całkowicie 
lub częściowo prowadzona jest 
działalność przedsiębiorstwa. 

Tym samym rozstrzygnięcie 
wątpliwości dotyczących poję-
cia zakładu determinować będzie  
w dużej mierze prawidłowość 
opodatkowania dochodu polskie-
go przedsiębiorcy. 

Przy określaniu istnienia za-
kładu warto jest sięgnąć do Mode-
lowej Konwencji OECD w sprawie 
podatku od dochodu i majątku,  
w oparciu o którą – jak czytamy 
w uzasadnieniu do rządowego 
projektu ustawy o ratyfikacji Kon-
wencji - powstawały zapisy nowej 
umowy oraz Komentarzy do niej. 
Jakkolwiek dokumenty te nie są 

źródłem powszechnie obowiązu-
jącego prawa, to jednak stanowią 
istotną wskazówkę, co do inter-
pretacji zapisów umów o unika-
niu podwójnego opodatkowania.  
W oparciu o powyższe, należy za-
tem przyjąć, że powstanie zakła-
du na terenie Norwegii warunku-
ją następujące przesłanki:

a. istnienie placówki gospo-
darczej, która obejmuje każ-
de pomieszczenie, środki albo 
urządzenia wykorzystywane 
do prowadzenia działalności 
przedsiębiorstwa (niezależnie 
od tego, czy są wykorzystywa-
ne wyłącznie w tym celu). Już 
samo dysponowanie przestrze-
nią służącą do działalności go-
spodarczej jest wystarczające 
dla zaistnienia placówki, przy 
czym bez znaczenia jest, czy 
polskie przedsiębiorstwo jest 
właścicielem czy najemcą lo-
kalu, środków lub urządzeń, 
czy też dysponuje nimi w inny 
sposób, a nawet czy posiada 
formalne prawo do dyspono-
wania taką przestrzenią. Warto 
powołać w tym miejscu cieka-
we rozstrzygnięcie norweskie-
go Sądu Najwyższego z dnia 
10.06.1994 r. dotyczące brytyj-
skiej spółki świadczącej usługi 

dla norweskiej firmy Statoil, 
do której biur jedyny pracow-
nik brytyjskiego podmiotu 
wielokrotnie przyjeżdżał ce-
lem przedstawienia rezulta-
tów swoich badań dla Statoil -  
w tej sytuacji sąd norweski 
uznał jednak, że nie doszło do 
powstania zakładu w rozumie-
niu Konwencji. 

b. stały charakter placówki oce-
niany pod względem:

*	 geograficznym, tj. istnienia 
stałej więzi pomiędzy placów-
ką a określonym punktem 
geograficznym; w tym kontek-
ście za tożsamą pod względem 
niezmienności miejsca uzna-
je się sytuację wynajmu przez 
podatnika regularnie różnych 
pomieszczeń biurowych w tym 
samym biurowcu; warto także 
wskazać, iż władze norweskie 
stosowały w praktyce kon-
cepcję, zgodnie z którą cały 
szelf kontynentalny stanowił 
jedno miejsce w rozumieniu 
Konwencji, jakkolwiek z dru-
giej strony za stały zakład nie 
uznawały już statku rybac-
kiego pływającego po stałym 
akwenie morskim. 

Opodatkowanie dochodów 
polskich przedsiębiorców w Norwegii 
- zakład zagraniczny 
Nowa Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie 
unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania 
w zakresie podatków od dochodu [dalej: Konwencja] rozszerzyła krąg przedsiębiorców, 
których potencjalnie może dotknąć obowiązek opodatkowania dochodów w Norwegii. Ta 
zmiana to skutek m.in. modyfikacji definicji „zakładu” w rozumieniu Konwencji. 

Zmiany przepisów  
o nieopodatkowanym wynajmie 

domów bliźniaczych  
(norw. tomannsbolig)

Uchwalono zmiany przepisów 
o nieopodatkowanym wynajmie 
domów bliźniaczych. Zgodnie    
z obowiązującymi regulacjami 
właściciel domu bliźniaczego może 
wynająć maksymalnie do połowy 
własnego obszaru mieszkalnego 
oprócz już wynajmowanej całości 
drugiej części mieszkalnej tego 
domu.

Od roku 2012 włącznie zaostrzo-
ne zostają przepisy tak by domy 
bliźniacze były traktowane na równi   
z innymi budynkami mieszkal-
nymi. Oznacza to tym samym, że 
nieopodatkowany wynajem będzie 
możliwy tylko i wyłącznie maksy-
malnie do połowy całości domu 
bliźniaczego. 

Rolnictwo, leśnictwo  
i hodowla reniferów – zmiana 

stawki ubezpieczenia  
społecznego

Składka na ubezpieczenie spo-
łeczne (norw. trygdeavgift) od do-
chodu osobistego w tych gałęziach 
gospodarki wzrasta z 7,8% do 11%. 
W celu zrekompensowania tej 
zmiany, do 38% podwyższona zo-
staje jednocześnie stawka odpisu 
dla rolników oraz dla hodowców 
reniferów. Dolna granica odlicze-
nia wzrasta do kwoty 63 500 NOK, 
górna granica wzrasta do 166 400 
NOK. 

Zniesienie przepisów  
o korekcie dochodu

Przepisy dotyczące korekty 
dochodu mają zapewnić, aby cały 
dochód będący podstawą do wy-
płacenia dywidendy był opodat-
kowany przez firmę. Zwykle jest 
tak, że nieopodatkowane zyski  
i tak zostaną opodatkowane w póź-
niejszym terminie, dlatego przepis 
ten dotyczy przede wszystkim ter-
minu opodatkowania. Uchwalono, 
iż przepisy dotyczące korekty do-
chodu zostaną zniesione od roku 
podatkowego 2012 włącznie.

Zmiany dotyczące reguły trzech 
procent w metodzie zwalniania  

z podatku

Reguła trzech procent stano-
wi, że 3% dochodów netto z ak-
cji które są zwolnione z podatku  
w ramach metody zwalniania, 
mimo to zostaje wyszczególnione 
jako dochód. Wyszczególnienie 
jako dochód dotyczy zarówno dy-
widend, jak i zysku. Reguła stano-
wi szablonowe odwrócenie prawa 
do odliczeń kosztów związanych  
z dochodami nieopodatkowanymi. 
Od roku 2012 włącznie postanawia 
się, że reguła trzech procent:
•	 będzie obejmować jedynie dy-

widendy / podział wpływów  
z akcji, nie będzie obejmować 
zysku;

•	 nie będzie mieć zastosowania 
do zysków / wypłat w koncer-
nach;

•	 będzie obejmować wypłaty  
w spółkach rozliczanych  
z udziałowcami (norw. delta-
kerlignet selskap);

•	 będzie obejmować dywiden-
dy / wypłaty spółek mających 
siedzibę za granicą, jeżeli firma 
prowadzi opodatkowaną dzia-
łalność gospodarczą w Norwe-
gii, a akcje firmy są związane  
z tą działalnością.

Zlikwidowanie prawa 
do odliczeń strat tytułem 

wierzytelności między spółkami 
powiązanymi

W celu uniknięcia kolejnych  
regulacji podatkowych, podjęto 
decyzję o obcięciu tego typu prawa 
do odliczeń między spółkami po-
wiązanymi, obejmowane wierzy-
telności zostaną podane w nowym 
§ 6-2-2  w rozporządzeniu do usta-
wy podatkowej. Rozporządzenie 
wchodzi w życie z dniem przedło-
żenia budżetu państwa, czyli 6 paź-
dziernika 2011 roku.

Usunięcie odpisu od wynagro-
dzeń w firmach jednoosobowych 

zatrudniających pracowników 

Odpis od wynagrodzeń przy-
znaje się przy obliczaniu docho-

du osobistego z działalności go-
spodarczej właściciela i wynosi  
15 % sumy kosztów wynagrodzeń 
pracowników. Odpis od wyna-
grodzeń może zredukować obli-
czony dochód osobisty do rów-
nowartości 6G (G – grunnbeløp, 
podstawowa suma ubezpiecze-
nia społecznego). Odpis daje fir-
mom jednoosobowym zatrud-
niającym pracowników korzyść   
w porównaniu ze spółką z.o.o. 
(norw. aksjeselskap). Aby zapobiec 
nierównemu traktowaniu, podjęto 
decyzję o usunięciu odpisu od wy-
nagrodzeń od 2012 roku włącznie.

Zmiana stawki amortyzacyjnej 
dla budynków i urządzeń

•	 Zabudowania o prostej kon-
strukcji i okresie eksploatacji 
wynoszącym 20 lat lub mniej 
od czasu ich wzniesienia mogą 
być amortyzowane do 10% od 
roku 2012 (przed 2012: 8%).

•	 Konstrukcje z okresem eksplo-
atacji nieprzekraczającym 20 
lat od czasu zbudowania mogą 
amortyzować do 10% od roku 
2012.

•	 Budynki inwentarskie w rol-
nictwie i leśnictwie mogą być 
amortyzowane do 6% od 2012 
roku.

Podatek VAT

Stawka VAT na żywność wzra-
sta z 14 na 15 procent z dniem  
1 stycznia 2012 roku. 

Zwolnienie z podatku VAT na 
wykonywanie napraw gwaran-
cyjnych dla zleceniodawcy znaj-
dującego się poza obszarem VAT 
zostaje ponownie wprowadzone  
i zacznie obowiązywać od 1 stycz-
nia 2012 roku.

Elektroniczne dostarczanie 
zestawienia sprzedaży staje się 
powszechną, obowiązującą for-
mą dostarczania tej dokumentacji  
z rokiem 2012. Niemniej jednak 
istnieje możliwość wnioskowania 
o zwolnienie  z obowiązku elek-
tronicznego składania zestawień 
sprzedaży.

Borys Borowski
Źródło: www.skatteetaten.no
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*	 temporalnym, co oznacza, że 
placówka w rozumieniu Kon-
wencji powinna mieć charak-
ter trwały a nie tymczasowy; 
choć analizując  konkretną 
aktywność przedsiębiorcy  
w Norwegii nacisk kładzie się 
na intencję podmiotu prowa-
dzącego tam placówkę (np. 
zorganizowana została ona  
z zamiarem stałego wykorzy-
stywania jej w Norwegii, lecz 
wskutek nieprzewidzialnych 
okoliczności, jak np. śmierć 
czy upadłość podatnika, fak-
tycznie wykorzystywana była 
przez krótszy, niż zakładany, 
okres) to doświadczenie wska-
zuje, że okres 6 miesięcy jest, 
co do zasady, wystarczający 
dla powstania placówki w 
tym rozumieniu Warto jednak 
pamiętać, że w praktyce wystą-
pić mogą szczególne sytuacje, 
w których okres ten może ulec 
wydłużeniu (np. działalność 
gospodarcza nie jest prowa-
dzona ciągle, ale z przerwa-
mi – np. 1-2 miesiące w każ-
dym roku podatkowym) lub 
skróceniu w sytuacji np., gdy 
działalność ta ze swej natury 
wykonywana jest przez krótki 
okres w roku (prace sezono-
we). W tym miejscu warto też 
przywołać przykład z praktyki 
- spawacza, który jako jedno-
osobowy przedsiębiorca wie-
lokrotnie, w kilkumiesięcznych 
okresach, pracował dla norwe-
skiej stoczni. Norweski fiskus, 
uznał, iż jego działalność ma 
charakter zakładu, a co za tym 
idzie uznał, że spawacz powi-
nien w Norwegii płacić poda-
tek dochodowy od osiąganych 
tam dochodów;

c. prowadzenie działalności 
przedsiębiorstwa za pośred-
nictwem stałej placówki, co 
jednak nie musi wiązać się z 
obecnością na terenie placów-
ki pracowników zatrudnianych 
przez polskiego przedsiębiorcę 
(w tym rozumieniu, pod wa-
runkiem spełnienia pozosta-
łych przesłanek, stałą placów-
ką może być np. automat do 
sprzedaży towarów).

Dla pełnego obrazu wskazać 
jednak należy, że Konwencja prze-
widuje sytuacje, w których nawet 
istnienie stałej placówki w przed-
stawionym wyżej rozumieniu nie 
będzie jednak prowadzić do po-
wstania zakładu, a w konsekwencji 
do zmiany miejsca opodatkowania 
przychodu polskiego przedsiębior-
cy. Zakład nie powstanie w sytu-
acji: 
a. użytkowania placówek służą-

cych wyłącznie do składowa-
nia, wystawiania lub dostawy 
dóbr lub towarów należących 
do przedsiębiorstwa,

a. utrzymywania zapasów dóbr 
lub towarów należących do 
przedsiębiorstwa wyłącznie w 
celu składowania, wystawiania 
lub dostawy,

a. utrzymywania zapasów dóbr 
lub towarów należących do 
przedsiębiorstwa wyłącznie 
w celu przerobu przez inne 
przedsiębiorstwo,

a. utrzymywania stałej placówki 
wyłącznie w celu prowadzenia 
dla przedsiębiorstwa jakiejkol-
wiek innej działalności o cha-
rakterze przygotowawczym lub 
pomocniczym. 

Wskazane powyżej sytuacje, 
w których prowadzenie działalno-
ści na terenie Norwegii nie będzie 

prowadzić do powstania zakładu 
łączy ich przygotowawczy lub po-
mocniczy charakter w stosunku 
do działalności polskiego przed-
siębiorstwa jako całości. Kryteria 
pozwalające wyróżnić działalność 
o charakterze przygotowawczym 
lub pomocniczym wskazane zo-
stały przez Ministra Finansów  
w interpretacji z dnia 5 maja 2006 
r. (sygn. PB4-6/PD-033-0272-124-
1674/06), w oparciu o wytyczne 
OECD w tym zakresie. Kierując 
się tymi wytycznymi dla ustalenia, 
czy działalność ma charakter przy-
gotowawczy czy pomocniczy, na-
leży ocenić, czy działalność stałej 
placówki stanowi istotną i zna-
czącą część działalności przedsię-
biorstwa jako całości. 

Niezależnie jednak od powyż-
szych kryteriów, jeżeli cel stałej 
placówki jest identyczny z celem 
przedsiębiorstwa jako całości, jej 
działalności nie można uznać za 
przygotowawczą lub pomocniczą. 
Podobnie, jeżeli stała placówka 
jest wykorzystywana zarówno dla 
działalności w ramach wyłączeń 
opisanych w punktach a.-d. po-
wyżej, ale równocześnie także dla 
innej działalności, to uznaje się ją 
za zakład w rozumieniu Konwen-
cji (np. gdy magazyn jest z jednej 
strony utrzymywany dla wyda-
wania towarów, ale jednocześnie 
zajmuje się ich sprzedażą) wraz  
z konsekwencją w postaci opodat-
kowania przychodu w kraju źródła 
(Norwegii). 

W tym miejscu jedynie sy-
gnalizujemy, że zakładem w rozu-
mieniu Konwencji jest także plac 
budowy, prace konstrukcyjne, 
prace montażowe lub instalacyj-
ne, ale tylko wówczas, gdy trwają 
one dłużej niż 12 miesięcy (przy-
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Jarosław Hałoń
jest radcą prawnym, partnerem  
w Kancelarii Radców Prawnych 

Hałoń & Kucharski  
spółka partnerska.

Kancelaria Radców Prawnych ”Hałoń & Kucharski” spółka partnerska z siedzibą w Gdańsku to kan-
celaria radców prawnych i adwokatów, specjalizująca się w kompleksowym doradztwie prawnym  
i podatkowym dla  przedsiębiorców, łącząca wiedzę i doświadczenie zdobyte w dużej międzynaro-
dowej firmie z indywidualnym podejściem do Klienta. Szeroki zakres świadczonych usług praw-
nych i podatkowych obejmuje w szczególności: prawo spółek, prawo cywilne, prawo pracy i ubez-
pieczeń społecznych związane z szeroko rozumianym prowadzeniem działalności gospodarczej  
w Polsce oraz optymalizację podatkową, przeglądy podatkowe, bieżące doradztwo podatkowe wraz  

z reprezentacją Klientów w postępowaniach kontrolnych. 

Więcej informacji na stronach 
www.hklegal.pl lub www.hktax.pl. 

pomnijmy, że poprzednio było to 
18 miesięcy). 

W świetle dotychczasowego 
orzecznictwa polskich organów 
podatkowych, opartego jednak w 
znacznej mierze na postanowie-
niach poprzedniej umowy o uni-
kaniu podwójnego opodatkowa-
nia, nie stanowiły zakładu takie 
rodzaje aktywności gospodarczej, 
jak m.in.: 
*	 usługi w zakresie prefabryka-

cji elementów urządzeń tech-
nicznych lub elementów do 
konstrukcji obiektów budow-
lanych, sprzedawane następ-

nie do innych firm, zajmują-
cych się ich scaleniem w jedno 
urządzenie lub budynek ( sygn. 
IPTPB3/423-198/11-4/MF),

*	 usługi elektroinstalacyjne przy 
budowie statków w stoczni nor-
weskiej wykonywane na zlece-
nie przedsiębiorstwa norweskie-
go (sygn. ITPB1/415-460/10/
AK),

*	 usługi związane z produkcją, 
budową i remontem statków 
na terenie norweskich stoczni, 
trwające łącznie krócej niż 18 
miesięcy ( sygn. IPPB1/415-
18/07-6/AG, sprawa rozpozna-

wana pod rządami poprzedniej 
Konwencji, zgodnie z którą 
dla powstania zakładu okres 
trwania prac budowlanych po-
winien był trwać dłużej niż  
18 miesięcy). 

Wyjaśnieniem i konsekwen-
cjami prowadzenia budowy  
w rozumieniu Konwencji, dzia-
łania przedstawicielstwa polskie-
go przedsiębiorcy w Norwegii 
oraz działalności osoby fizycznej  
w imieniu polskiego przedsiębior-
cy, stanowiącej istotne novum, 
zajmiemy się dla Państwa w kolej-
nych wydaniach Magazynu. 

Jarosław Hałoń

>>
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Targi i wystawy w Norwegii
Marzec / kwiecień 2012

Międzynarodowe Targi Jachtów i Łodzi ‘Sjøen for alle 2012’

20-25 marca 
Norges Varemesse, Lillestrøm

Targi są naturalnym miejscem spotkań dla wszystkich zainteresowanych łodziami i ży-
ciem na morzu. To przegląd produktów, takich jak żaglówki czy motorówki, pontony, 
narty wodne, silniki, wyposażenie żeglarskie i inne akcesoria związane z żeglowaniem.
Więcej informacji: www.norboat.no

Targi HYTTE 2012

22-25 marca
Norges varemesse, Lillestrøm

Targi chat i domków letniskowych.
Więcej informacji: www.hytte2012.no

Targi aktywności na powietrzu

12-15 kwietnia
Norges varemesse, Lillestrøm

Norwegowie są narodem wydającym najwięcej pieniędzy na wypoczy-
nek na świeżym powietrzu. Aktywność fizyczna to dla nich rzecz świę-
ta, stąd idea największych norweskich targów związanych ze spędzaniem cza-
su na powietrzu, polowaniem i wędkowaniem. Podczas targów będzie można 
zapoznać się z ofertą wszystkiego, co dotyczyć może spędzania czasu aktywnie, na 
świeżym powietrzu oraz zasięgnąć porad sprzedawców i ekspertów. Żywe zwie-
rzęta, targ żywności, sprzęt i akcesoria, psy i szczeniaki, ptaki i sporo inspiru-
jących wykładów mogą być ciekawą i pouczającą przygodą dla całej rodziny. 
Więcej informacji: www.villmarksmessen.no

Targi ogrodnicze

12-15 kwietnia
Norges varemesse,Lillestrøm

Targi ogrodnicze oznaczają wiosnę dla wszystkich miłośników roślin i ogrodów.  
W ubiegłorocznym wydarzeniu udział wzięło ponad 30.000 zwiedzających. Organi-
zatorzy serdecznie zapraszają na tegoroczną edycjęi obejrzenie między innymi roślin, 
akcesoriów ogrodowych oraz sprzętu ogrodniczego.
Więcej informacji: www.villmarksmessen.no

Wybrane wydarzenia kulturalne w Norwegii
Marzec / kwiecień 2012

Red Bull NordiX

24. marca

Oslo

Konkurs crossu narciarskiego.
Więcej informacji: www.redbull.no

Pasja i zmartwychwstanie

1. kwietnia
Oslo

Norweska premiera ‘Pasji i zmartwychwstania’, żywiołowego, pięknego i brutal-
nego przedstawienia wielkanocnej śmierci i wskrzeszenia, napisana przez mło-
dego łotewskiego kompozytora, Eriksa Esenvaldsa.

Więcej informacji: www.kirkemusikkibergen.no

SHEROS - wystawa zdjęć laureatek  Nagrody Nobla w 2011 roku

1. kwietnia
Oslo

Wystawa przedstawia postaci trzech skromnych bohaterek i laureatek Nagro-
dy Nobla- Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee z Liberii i Tawakkol Karman  
z Jemenu.

Więcej informacji: www.nobelpeacecenter.org/

Koncert Wielkanocny

9. kwietnia
Katedra Nidaros, Trondheim

Oddbjørn Sæbø (organy) og Hallvard Bjørneboe Sæbø (skrzypce) zagrają muzy-
kę między innymi Bacha, Dupré og Habbestada. 

Więcej informacji: trdevents.no




