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Szanowni Czytelnicy!

 Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer najnowszego 
projektu Polish Connection oraz Norwegian Accounting AS- 
dwumiesięcznik dla polskiego przedsiębiorcy i pracownika 
w Norwegii.

W bieżącym, powakacyjnym numerze, w części ‘Polski 
przedsiębiorca w Norwegii’, kontynuujemy cykl „ABC Księ-
gowości”, gdzie przybliżamy informacje przydatne nie tylko 
dla osób posiadających własną firmę w Norwegii. Przybliża-
my także temat zmian i nowych wymogów dla branży sprzą-

tającej. W dziale „Polski pracownik w Norwegii’” przybliżamy temat zasiłku dla bezrobotnych. Kontynu-
ujemy także nasz cykl o emeryturach w Norwegii oraz opisujemy nowe zasady dotyczące przyznawania 
zasiłku opiekuńczego. W części „Prawo polskie” wyjaśniamy temat opodatkowania dochodów polskich 
przedsiębiorców w Norwegii -działania przedstawiciela jako przesłanka powstania zakładu. Informacje 
dotyczące portalu Application Portal Norway podajemy w części „Przewodnik po urzędach”.  W części 
„Norwegia po godzinach” znajdują się informacje o targach i wydarzeniach kulturalnych w Norwegii 
oraz przydatne linki i telefony, natomiast w artykule o Rallarvegen znajdą Państwo sporo ciekawostek 
i pięknych zdjęć z Norwegii.
Chętnie przyjmiemy od Państwa sugestie dotyczące kolejnych numerów i ich zawartości. Jeśli macie Pań-
stwo 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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Szata graficzna: Sławomir Paszak,  Korekta: Karolina Podemska
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Kolejna część naszego poradnika 
na temat zakładania firm w Nor-
wegii.

Odliczenia / koszty 

Co może być kosztem firmy?
Wszystkie wydatki realnie związa-
ne z prowadzeniem firmy wchodzą 
w koszty. 
Przykłady: 
1.  towary do dalszej sprzedaży,
2.  maszyny i materiały niezbędne 
przy prowadzeniu firmy,
3.  usługi innych firm w formie wy-
najmu siły roboczej lub maszyn,
4.  koszty rozmów telefonicznych,
5.  pewna ilość odzieży do pracy 
w roku, ale powinno być to wy-
szczególnione na pokwitowaniu 
(paragonie); należy na nim napisać 
“odzież do pracy” (arbeidsklær)
6.  jeśli firma nie ma samochodu, 
ale jeżdżą Państwo służbowo, moż-
na odliczyć do 6000 km w roku - 
po 3,50 koron za kilometr
7.  jeśli firma bierze kredyt lub sa-
mochód w leasing, odliczyć można 
koszty z tym związane itp.

Jeśli wykorzystujesz swój prywat-
ny samochód przy prowadzeniu 
działalności gospodarczej, możesz 
zaksięgować to po stronie kosztów 
wg. stawki 3,50 koron za kilometr. 
Wykorzystywanie samochodu 
przy prowadzeniu działalności go-
spodarczej należy uprawomocnić 
poprzez prowadzenie księgi po-
dróży/rejestru podróży. Księgę 
należy niezwłocznie zarejestrować 
i musi ona zawierać następujące 4 
punkty:

•	Miejsce	rozpoczęcia	podróży
•	Jaką	 firmę,	 klienta	 i	 miejsce	 się	
odwiedza
•	Miejsce	zakończenia	podróży
•	Długość	 każdego	 etapu	podróży	
zgodnie z licznikiem kilometrów. 

Ta stawka odpisu (od podatku) 
obowiązuje do 6.000 kilometrów. 
Jeśli prywatny samochód wykorzy-
stywany jest do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej do podróży 
powyżej 6.000 km, musi zostać za-
pisany na firmę i obowiązują wtedy 
standardowe zasady odpisywania 
kosztów samochodu służbowego.
Wadą takiego rozwiązania jest 
opodatkowanie korzyści. Zale-

tą to, że można odpisać wszystkie 
wydatki, łącznie z korzyściami z 
użytkowania samochodu do pry-
watnych celów.
Przy sprzedaży samochodu opo-
datkowane zostaną te korzyści, 
które uzyskałeś na skutek różnicy 
między ceną sprzedaży, a zaksię-
gowanym saldem w rozliczeniu/
rachunku firmy.
Jeżeli różnica jest ujemna, można 
to ująć jako odpis w rozliczeniu/
rachunku.

Definicja biura domowego

Przez biuro domowe rozumie się 
pokój w domu, użytkowany wy-
łącznie do działalności zarobkowej 
właściciela, na przykład magazyn, 
gabinet lekarski, zakład fryzjerski 
itd. Jako biuro domowe nie może 
zostać uznany pokój łączący w so-
bie funkcje pokoju do pracy oraz 
na przykład jadalni, czy sypialni. 
Pokój o użytkowaniu łączonym nie 
daje prawa do odliczeń. 
Przepisy dotyczące biura domowe-
go nie dotyczą właściciela pokoju, 
który jest wynajmowany, niezależ-
nie od tego, czy najemca korzysta 
z niego w celach zarobkowych czy 
mieszkalnych

Odpis standardowy

W przypadku, kiedy podatnik 
ma biuro, które spełnia warunki 
do uznania go za biuro domowe 
(patrz: pierwszy akapit) w miesz-
kaniu, w którym wpływy z wy-
najmu są wolne od podatku, (w 
tym również posiadaczy mieszkań 
spółdzielczych w spółdzielniach 
mieszkaniowych, których właści-
ciel jest członkiem) przysługuje 
mu ulga standardowa w wysoko-
ści 1600 koron rocznie (od 2010 
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roku) za te wydatki, które wiążą się 
z częścią nieruchomości używaną 
w celach działalności zawodowej 
właściciela. 

Odliczenia kosztów rzeczy-
wistych

Zamiast standardowego odpisu od 
podatku właściciel może ubiegać 
się o ulgę odpowiadającą kosztom 
rzeczywistym związanym z prze-
znaczoną do działalności zawodo-
wej częścią mieszkania. Koszty te 
należy w takim wypadku uwiary-
godnione/udokumentować. Wy-
kazać należy szczególnie, iż koszty, 
od których ubiegamy się zwrotu 
odnoszą się wyłącznie do biura do-
mowego, a nie także do mieszkalnej 
części domu. Koszty, których nie 
można przypisać do konkretnych 
części nieruchomości dzieli się sto-
sunkowo do wartości najmu części 
przeznaczonej do celów mieszkal-
nych oraz tej przeznaczonej do ce-
lów zawodowych (biuro domowe). 
Będzie to dotyczyło przykładowo 
kosztów związanych z konserwa-
cją zewnętrznej części budynku, 
ubezpieczeniem oraz opłatami ko-
munalnymi. Jeżeli część mieszkal-
na i część przeznaczona do pracy 
(biuro domowe) zostaną uznane 
za równowartościowe a także war-
tość najmu części przeznaczonej 
do pracy jest trudna do ustalenia, 
wtedy koszty niezaliczające się 
do specjalnej części nieruchomo-
ści dzieli się stosunkowo do po-
wierzchni zajmowanej przez po-
szczególne części nieruchomości. 
Nie można uzyskać ulgi z tytułu 
pracy włożonej przez właściciela 
lub jego współmałżonka w sprzą-
tanie pomieszczenia roboczego/
biura domowego. W przypadku 
pracowników najemnych koszty 
związane z biurem domowym wej-
dą w skład odpisu minimalnego 
(minstefradraget).

Obliczanie ulgi podatkowej w 
przypadku mieszkania wynajmo-
wanego

W przypadku, kiedy przedsiębior-
ca ma biuro domowe w wynajmo-
wanym mieszkaniu, łączne koszty 
łączne są dzielone odpowiednio na 
część mieszkalną i biuro domowe, 
a ulga będzie przysługiwać z tytułu 
kosztów przypadających na biuro 
domowe.  Podział powinien być 
dokonywany proporcjonalnie do 
wartości wynajmu poszczególnych 
części mieszkania. Jeśli podana zo-
stanie jedynie powierzchnia obu 
tych części mieszkania, może być 
ona podstawą dla dokonania po-
działu kosztów.

Reguła 10 000 koron - szcze-
góły o możliwości odmowy 
odliczenia VATu. 

Od 1 stycznia 2011 roku zniknę-
ło prawo do odliczeń od podatku 
oraz do odliczenia VATu w przy-
padku zapłaty w gotówce za towary 
i usługi, które kosztują 10 000 ko-
ron lub więcej. 

Odmowa odliczenia VATu

Uchwalono nowy przepis o odmo-
wie odliczeń z tytułu VATu przy-
chodzącego na towary i usługi, za 
które zapłacono gotówką, jeśli za-
płata wyniosła 10 000 lub więcej 
koron. Przepis został włączony do 
§ 8-8 ustawy  o podatku od war-
tości dodanej (merverdiavgiftslo-
ven). Większa ilość płatności, jed-
nak dotyczących tej samej dostawy, 
usługi, kontraktu itp., będzie trak-
towana zbiorczo (jak jedna płat-
ność) w odniesieniu do granicy 
kwotowej.

W przypadku usług  i świadczeń 
bieżących bądź okresowych więk-
sza ilość płatności będzie trakto-
wana zbiorczo, jako jeden element 

kosztów do odliczenia w danym 
roku. Do świadczeń bieżących/
okresowych zalicza się m.in. umo-
wy serwisowe, umowy na usługi 
telefoniczne, licencje, umowy wy-
najmu lokalu, usługi ochroniarskie 
(stróż itp.), usługi rewidencyjne i 
księgowe. 

Ten nowy przepis o odmowie od-
liczenia [VATu] w przypadku, gdy 
płatność wynosi lub przekracza 10 
000 kr obowiązuje niezależnie od 
tego, czy kupujący może przedło-
żyć zadowalającą dokumentację 
zakupu w postaci faktury itp. Tak 
samo nie ma znaczenia to, czy do-
stawca jest zarejestrowany w reje-
strze płatników VAT, i czy ze swej 
strony zgłosił i odprowadził VAT. 
Celem przepisu o odmowie odli-
czenia VAT w przypadku płatno-
ści, które nie są dokonywane za 
pośrednictwem banku jest ogra-
niczenie płatności gotówkowych, 
a dzięki temu zmniejszenie ryzyka 
oszustw podatkowych w zakresie 
VATu.

Wynik finansowy – dochód

Strategicznym celem kierowania 
przedsiębiorstwem powinno być 
dążenie do zapewnienia satysfak-
cjonujących korzyści właścicielom. 
Podstawowym źródłem informacji 
jest wynik finansowy.

Przychody 
ze sprzedaży 
towarów 
i usług

- obroty

Koszty
 
- zużycie materiałów
 - usługi obce, np. 
ksiegowość
 - wynagrodzenia
 - amortyzacja 
(zużycie środków 
trwałych)
 - pozostałe koszty

Zysk 

- podstawa opodat-
kowania

POLSKI PRZEDSIĘBIORCA W NORWEGII
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CORAz WIęCEj WyMOGóW 
dlA FIRM spRzątAjąCyCh

Z dniem 1 września 2012 wszyst-
kie firmy sprzątające, aby działać 
legalnie na terenie Norwegii, będą 
musiały uzyskać aprobatę (god-
kjenning) Norweskiej Inspekcji 
Pracy (Arbeidstilsynet ). Wpro-
wadzone zostają również obo-
wiązkowe identyfikatory dla pra-
cowników tych firm.

W celu uzyskania aprobaty, należy 
złożyć podanie (w języku norwe-
skim lub angielskim) przez por-
tal Altinn. Strona, z której będzie 
można wysyłać zgłoszenia, zosta-
nie uruchomiona 1. września 2012. 

Arbeidstilsynet umieści wszystkie 
zaaprobowane przez siebie firmy 
w centralnym rejestrze, dostępnym 
na stronie www.arbeidstilsynet.no. 
W rejestrze znajdą się również te 
podmioty, których podanie nie zo-
stało jeszcze rozpatrzone.

Starać się o aprobatę muszą wszyst-
kie podmioty oferujące w Norwe-
gii usługi związane ze sprzątaniem 
firmom i instytucjom. Dotyczy to 
również firm wynajmujących oso-
by sprzątające, firm pośredniczą-
cych oraz firm jednoosobowych 
(EPF). 

Wymóg uzyskania aprobaty obej-
muje także firmy zarejestrowane 
poza granicami kraju (NUF).

Aby mieć możliwość prowadzenia 
działalności do czasu uzyskania 
decyzji o zaaprobowaniu firmy, na-
leży złożyć podanie przed 1. grud-
nia 2012. Z początkiem grudnia 
wchodzi w życie zakaz korzystania 
z usług firm sprzątających, które 
nie złożyły wyżej wymienionego 
podania. Inspekcja Pracy zale-
ca korzystającym z usług takich 
firm, by umieścili w umowach za-

pis o obowiązku rejestracji i kon-
sekwencjach wynikających z jego 
niedopełnienia.

Zakaz nie dotyczy prywatnych go-
spodarstw domowych.
Wszystkie firmy oferujące usługi 
związane ze sprzątaniem, zarówno 
norweskie, jak i zagraniczne, będą 
ponadto miały od 1. września 2012 
obowiązek wyposażenia pracow-
ników w identyfikatory (ID-kort). 
Wymóg dotyczy również firm jed-
noosobowych, które nie zatrudnia-
ją pracowników, i firm spoza strefy 
EOG. Wniosek o identyfikatory 
można będzie złożyć przez Inter-
net w firmie Oberthur.

Jakie wymagania należy 
spełnić?

Zainteresowany podmiot powi-
nien przedłożyć dokumenty po-
twierdzające, że:

 » firma ma umowę z posiadającą 
aprobatę Inspekcji Pracy zakła-
dową przychodnią medycyny 
pracy (godkjent bedriftshelset-
jeneste) oraz spełnia wymaga-
nia dotyczące BHP, zawarte w 
ustawie o środowisku pracy (ar-
beidsmiljøloven)

 » pracownicy są ubezpieczeni od 
skutków wypadków przy pra-
cy i chorób zawodowych (yr-

POLSKI PRACOWNIK W NORWEGII
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kesskadeforsikring). Również 
firmy zarejestrowane za granicą 
muszą mieć podpisaną umowę, 
zapewniającą pracownikom od-
szkodowanie za wypadki przy 
pracy.

 » firma ma pisemne umowy o 
pracę ze wszystkimi pracowni-
kami

 » firma spełnia wymagania za-
warte w rozporządzeniu o upo-
wszechnieniu umów zbioro-
wych

W przypadku zatrudniania pra-
cowników zagranicznych spoza 
EOG firma musi przedłożyć doku-
menty potwierdzające posiadanie 
przez ww. pracowników pozwole-
nia na pobyt właściwego dla sto-
sunku pracy.

Aby uzyskać aprobatę, firma musi 
figurować w następujących reje-
strach:

 » Rejestr podmiotów (Enhetsre-
gisteret)

 » Rejestr przedsiębiorstw (Fore-
taksregisteret)

 » Rejestr płatników VAT (Merver-
diavgiftsregisteret)

 » Rejestr pracodawców i pra-
cobiorców (Arbeidsgiver- og 
arbeidstakerregister)

Firma musi dopełnić obowiązku 
zgłaszania informacji do Central-
nego Urzędu Podatkowego ds. Za-
granicznych (jeśli podlega takiemu 
obowiązkowi) – por. § 6-10 ustawy 
o funkcjonowaniu administracji 
skarbowej (likningsloven).

Agencje zatrudnienia, wynajmu-
jące pracowników do usług zwią-
zanych ze sprzątaniem, muszą być 
zarejestrowane w rejestrze agencji 
zatrudnienia, prowadzonym przez 
Arbeidstilsynet.

W przypadku, gdyby wymaga-
nia uległy w przyszłości zmianie, 
obowiązek ich spełnienia obejmie 
również wcześniej zaaprobowane 
podmioty. Arbeidstilsynet może 
zażądać przedłożenia dokumenta-
cji potwierdzającej spełnienie no-
wych wymogów lub uzyskać tę do-
kumentację we własnym zakresie.

Źródło: Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet)

Barbara Krasowska 
Magdalena Ułas

POLSKI PRACOWNIK W NORWEGII

Umowa z Panstwowa
Inspelcja Pracy

Wymagania BHP

Ubezpiecznie praconików

Umowy o pracę

Rejestr podmiotów (Enhets-
registeret)

Rejestr przedsiębiorstw 
(Foretaksregisteret)

Rejestr płatników VAT 
(Merverdiavgiftsregisteret)

Rejestr pracodawców i praco-
biorców (Arbeidsgiver- og 
arbeidstakerregister)
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W tym numerze magazynu konty-
nuujemy cykl informacji o emery-
turach - omawiamy nowe zasady 
dotyczące emerytur.

Nowa emerytura – według zasad 
wprowadzonych przez reformę z 
roku  2010 (rocznik 1963 i póź-
niejsze, oraz częściowo – zgodnie z 
regułami przejściowymi – roczniki 
1954-62).

Ogólnie

Po pierwsze zmieniają się nazwy 
określające emeryturę lub jej czę-
ści. 

Zamiast emerytury minimalnej 
(minstepensjon), mamy emeryturę 
gwarantowaną (garantipensjon)

Zamiast emerytury dodatkowej 
(tilleggspensjon), mamy emerytu-
rę dochodową (inntektspensjon)

Emerytura gwarantowana 
(garantipensjon)

Aby mieć prawo do emerytury 
gwarantowanej wymagane jest 
przynajmniej 3 letnie członko-
stwo (trygdetid) w Folketrygden, 
pomiędzy 16 a 66 rokiem życia. 
Emerytura gwarantowana w pełnej 
wysokości przysługuje osobom z 
conajmniej 40 latami członkostwa. 

W przypadku krótszego okresu 
członkostwa, emerytura gwaranto-
wana będzie proporcjonalnie niż-
sza.

Wysokość emerytury gwaranto-
wanej ustalana będzie corocznie 
przez rząd, wraz z coroczną walo-
ryzacją emerytur. Bedzie również 
zależeć od stanu cywilnego.

Wysokośc pełnej rocznej emery-
tury gwarantowanej będzie w po-
szczególnych przypadkach wyno-
sić pomiędzy 1,5 a 2 G.

EMERytuRA z 
NORWEGII? (Cz.5)

Jeśli dana osoba będzie mieć rów-
nież wypracowaną emeryturę do-
chodową (inntektspensjon), wy-
sokość emerytury gwarantowanej 
zostanie obnizona, zawsze jednak 
tak, że osoba mająca jakiś kapitał 
na poczet emerytury dochodo-
wej, otrzyma wyższe świadczenie, 
niż osoba otrzymująca samą tylko 
emeryturę gwarantowaną.

Jeśli natomiast wysokość zgroma-
dzonego kapitału emerytalnego 
(pensjonsbeholdning) przekroczy 
pewną kwotę, dana osoba otrzyma 
tylko emeryturę dochodową (inn-
tektspensjon).

Emerytura dochodowa (inn-
tektspensjon)

Ta emerytura z Folketrygden we-
dług nowych zasad wynikać bę-
dzie z wysokości dochodów danej 
osoby, wypracowanych przez całe 
życie. Uprawnienia emerytalne 
wypracowywane będą w postaci 
tzw. kapitału emerytalnego (pen-
sjonsbeholdning), gromadzonego 
w wieku od 13 do 75 lat. W mo-
mencie wypłaty (przejścia na eme-
ryturę), kapitał emerytalny zosta-
nie przekształcony w świadczenie 
emerytalne poprzez podzielenie 
wysokości kapitału emerytalnego 
rzez liczbę odzwieciedlającą prze-
widywaną liczbę lat życia na eme-
ryturze.

Emeryturę można zacząć pobierać 
w całości lub części (wypłacanie 
stopniowane – norw. gradert ut-
tak) najwcześniej po skończeniu 
62 lat.

Wypracowywanie prawa do 
emerytury dochodowej (in-
ntektspensjon)

Osoba uzyskująca dochody pod-
legające ozusowaniu w Norwegii, 
gromadzi tzw. kapitał emerytalny 
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(pensjonsbeholdning). Nie jest 
to jednak kapitał w takim sensie, 
w jakim używa się tego pojęcia w 
przypadku funduszy inwestycyj-
nych itp. Jest to określenie czysto 
techniczne, służące do wyliczania 
wielkości emerytury danej osoby.
Kapitał emerytalny gromadzi się 
przez wszystkie lata, tak więc lata 
bez dochodów lub lata z niskim 
dochodem mają negatywny wpływ 
na wysokość emerytury (w przeci-
wieństwie do starych zasad, gdzie 
pod uwagę było brane 20 najlep-
szych lat).

Kapitał emerytalny można groma-
dzić już od ukończenia 13. roku 
życia (poprzednio – 16.), co wią-
że się z zapisami ustawy o środo-
wisku pracy (arbeidsmiljøloven), 
mówiącej, że dzieci od 13 roku ży-
cia wzwyż mogą wykonywać lek-
kie prace.

Górna granica, do której można 
wypracowywać kapitał emerytal-
ny to 75 lat. Z jednej strony ma to 
zapobiec gromadzeniu zbyt wyso-
kich emerytur (gdyby ktoś chciał 
pracować jeszcze dłużej), z dru-
giej – dać możliwość wypracowa-
nia sobie odpowiednio wysokich 
świadczeń osobom, które późno 

rozpoczęły życie zawodowe lub 
miały lata z małymi dochodami 
lub bez dochodów.

Kapitał emerytalny gromadzi się 
na bazie:

 » dochodu dającego podstawę do 
emerytury (pensjonsgivende 
inntekt)

W ciągu roku można wypracować 
kapitał emerytalny w wysokości 
18,1% dochodu brutto nieprze-
kraczającego 7,1 G. Tak więc gro-
madzi się kapitał emerytalny od 

każdej zarobionej korony, a nie, 
jak to było w starym systemie, od 
dochodu przekraczającego wyso-
kość stawki G.
18,1% z kwoty 7,1 G to górma gra-
nica kapitału emerytalnego możli-
wego do wypracowania w danym 
roku, niezależnie od tego, z ilu i 
jakich źródeł on pochodzi.

 » odbywania zasadniczej służby 
wojskowej lub cywilnej służby 
zastępczej,

Jeśli ktoś odbywa zasadniczą służ-
bę wojskową lub zastępczą służbę 
cywilną w okresie trwającym mi-
nimum 6 miesięcy, będzie miał za 

ten czas dopisany kapitał emery-
talny. W skali roku (12 miesięcy) 
jego wysokość wyniesie w takim 
przypadku 18,1% z kwoty 2,5 G. W 
przypadku mniejszej niż 12 liczby 
miesięcy, wielkość wypracowane-
go kapitału emerytalnego będzie 
odpowiednio mniejsza. Miesiąc 
rozpoczęty będzie się liczył jako 
pełen miesiąc.

 » pobieranego zasiłku dla bezro-
botnych,

Kapitał emerytalny będzie oblicza-
ny na takich samych zasadach, jak 
w przypadku zwykłych dochodów.

 » pracy polegającej na opiece.

Kapitał emerytalny zostanie do-
pisany w przypadku osób wyko-
nujących pewne prace polegające 
na opiece (nad dzieckiem, osobą 
starszą lub chorą) – tak jak to było 
przed reformą w przypadku „za-
stępczych punktów emerytalnych 
za opiekę”.

Maksymalna kwota kapitału eme-
rytalnego możliwa do wypracowa-
nia w ten sposób w ciągu roku to 
18,1% z kwoty 4,5 G.

Jeśli dana osoba wypracuje sobie w 
tym samym roku kapitał emerytal-
ny na innej podstawie, wysokość 
kapitału emerytalnego za opiekę 
zostanie okrojona.
Kapitał emerytalny za opiekę moż-
na otrzymać tylko będąc w wieku 
17-69 lat. Dopisywanie kapitału za 
opiekę ma na celu rekompensatę 
za „utratę” kapitału emerytalnego, 
który dana osoba mogłaby wypra-
cować sobie wykonując pracę za-
robkową, gdyby nie wykonywała 
zadań opiekuńczych, a jest mało 
prawdopodobne, by osoby młod-
sze niż 17 lub starsze niż 69 lat tra-
ciły jakieś dochody z tego powodu.
Wyliczanie kapitału emerytalnego 
zgromadzonego przed wejściem w 
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życie reformy 2010.

Przed rokiem 2010 wyliczana była 
ilość punktów emerytalnych danej 
osoby. Po wejściu w życie reformy 
konieczne stało się – w przypadku 
osób, które otrzymają emeryturę 
według nowych zasad – przeli-
czenie, ile, według nowych reguł, 
uzbierały kapitału emerytalnego w 
poprzednich latach.

Podstawą do wyliczenia kapitału 
emerytalnego na dzień 1.1.2010 
są dochody będące podstawą do 
emerytury (pensjonsgivende inn-
tekter) z poprzedzających lat, zre-
waloryzowane odpowiednio do 
wzrostu stawki G.

Przepisy o wprowadzeniu nowej 
emerytury regulują również prze-
liczanie na kapitał emerytalny 
punktów emerytalnych za opie-
kę, jak również naliczenie kapita-
łu emerytalnego za opiekę wstecz 
(jeśli nie były przyznane punkty) 
– jednak nie wczesniej niż od roku 
1992, kiedy to wprowadzono prze-
pis o nabywaniu praw emerytal-
nych za wykonywanie niepłatnej 

pracy polegającej na opiece. 

Wyjątkiem będzie naliczenie ka-
pitału emerytalnego za opiekę nad 
dziećmi, również wykonywaną 
przed 1992 rokiem – w wypadku 
osób, których emerytura w całości 
bądź częściowo będzie naliczana 
według nowych zasad (tj. osób uro-
dzonych w 1954 roku lub później). 
W praktyce będzie to oznaczać 
naliczanie wsteczne aż od 1971 
roku. Takie naliczanie w przypad-
ku opieki nad osobami starszymi, 
chorymi lub niepełnosprawnymi 
nie będzie możliwe ze względu na 
trudności z udokumentowaniem 
po tylu latach, że faktycznie taka 
opieka miała miejsce.

Ustalenie wysokości kapitału eme-
rytalnego na dzień 1. stycznia 2010
Kapitał emerytalny zostanie usta-
lony na podstawie wysokości do-
chodów będących podstawą do 
emerytury (pensjonsgivende inn-
tekter), zarejestrowanych w reje-
strach dochodów NAV. Informacje 
zawarte w tych rejestrach pocho-
dzą z danych urzędu skarbowe-
go, przekazywanych co roku do 

NAV-u po zakończeniu rozliczeń 
podatkowych. NAV posiada pełne 
rejestry dochodów od roku 1967 
włącznie.  

Kapitał emerytalny z poszczegól-
nych lat będzie stanowił 18,1% 
dochodu będącego podstawą do 
emerytury.

Brane pod uwagę będą dochody od 
momentu ukończenia przez daną 
osobę 17 roku życia, gdyż zgodnie 
z przepisami sprzed 2010 roku, do-
piero od 17 roku życia uzyskiwało 
się dochody, mogące być podstawą 
do emerytury.

Aktualizacja wartości (walo-
ryzacja) wcześniej nabytych 
praw

Dochód z każdego roku będzie wa-
loryzowany odpowiednio do śred-
niej stawki G w danym roku oraz 
wysokości stawki G w momencie 
waloryzacji.

Barbara Liwo

POLSKI PRACOWNIK W NORWEGII

Przykład

Przykład pokazuje, jak waloryzowane są dochody 
z lat 2000 i 2001 na okoliczność ustalenia wyokości 
kapitału emerytalnego na dzień 1. stycznia 2010. 
Wysokość stawki G w dniu 1.1.2010 wynosiła 72 
881 koron. 
 
 » Dochód dający podstawę do emerytury w 2000 

roku: 150 000 koron. Średnia stawka G w roku 
2000: 48 337 koron.

 » Dochód dający podstawę do emerytury w 2001 
roku: 160 000 koron. Średnia stawka G w roku 
2001: 50 603 koron.

2000:

Dochód dający podstawę do emerytury x Stawka G 
z 1.1.2010 / Średnia stawka G z roku 2000, czyli: 
150 000 kr x 72 881 / 48 337 = 226 165

2001:

Dochód dający podstawę do emerytury x Stawka G 
z 1.1.2010 / Średnia stawka G z roku 2001, czyli: 
160 000 kr x 72 881 / 50 603 = 230 440 

Jako kapitał emerytalny na dzień 1.1.2010 zapisane 
zostanie 18,1% z wartości zwaloryzowanego do-
chodu dającego podstawę do emerytury, czyli za 
rok 2000: 18,1% x 226 165 kr = 40 936 kr, a za rok 
2001: 18,1% x 230 440 kr = 41 710 kr
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zAsIłEk dlA BEzROBOtNyCh
Dagpenger under arbeidsløshet, 
czyli zasiłek dla bezrobotnych

W poprzednim numerze naszego 
periodyku omówiliśmy problema-
tykę zasiłku dla bezrobotnych z 
NAV przyznawanego dla pracow-
ników na permitteringu (norw. 
dagpenger ved permittering). W 
tym numerze przyjrzymy się „zwy-
czajnemu” zasiłkowi dla bezro-
botnych, który występuje o wiele 
częściej aniżeli ten w szczególnym 
przypadku pracowników przeby-
wających na tymczasowym zwol-
nieniu z obowiązków.

Okoliczności

Zasiłek dla bezrobotnych ma za za-
danie częściowo zastąpić utracony 
zarobek z pracy oraz stymulować 
do poszukiwania i utrzymania pra-
cy. Należy zaznaczyć, że zwykły za-
siłek dla bezrobotnych (norw. dag-
penger under arbeidsløshet) różni 
się od tego przyznawanego w czasie 
permitteringu tym, że jego przy-
czyny są inne (na ogół zwolnienie 
z pracy, rozwiązanie umowy, wyga-
śnięcie umowy bez jej przedłuże-
nia itp.). Nie ma w tym przypadku 
mowy o tymczasowym zawiesze-
niu obowiązków pracownika wo-
bec pracodawcy, bezrobocie jest 
rezultatem ustania stosunku pracy.

Regulacje dla obywateli EOG

Obywatele krajów EOG którzy pra-
cowali i stracili pracę w Norwegii 
moga ubiegać się o zasiłek. Dana 
osoba musi tylko udokumento-
wać, że przepracowała w Norwegii 
co najmniej jeden dzień i że utra-
ta pracy jest nie z własnej winy. 
Oprócz tego muszą być spełnione 
wszystkie inne warunki niezbędne 

do otrzymania zasiłku dla bezro-
botnych w Norwegii.

Ewentualne prawa uzyskane w in-
nym kraju UE/EOG mogą być ak-
tualne przy rozważaniu warunku 
dotyczącego dolnej granicy zarob-
kow jak również przy wyliczaniu 
wysokości zasiłku. Ważne jest aby 
uzyskane prawa dawały również 
prawo do zasiłku dla bezrobotnych 
w Norwegii.

W takim wypadku wymagany jest 
formularz PD U1 / E301 wydany 
w kraju/krajach gdzie dana osoba 
pracowała, potwierdzajacy wszyst-
kie stosunki pracy na przestrzeni 
ostatnich 3 lat kalendarzowych. 
Formularz wypełniają władze da-
nego kraju/krajów i sluży jako za-
łącznik do wniosku o zasiłek dla 
bezrobotnych w Norwegii. Należy 
dodać, że wszyscy obywatele EOG 
mają prawo do pobytu w Norwe-
gii przez okres do sześciu miesię-
cy podczas poszukiwania pracy w 
Norwegii.

Warunki otrzymania

Główne warunki otrzymania zasił-
ku dla bezrobotnych:
 » Redukcja czasu pracy o co naj-

mniej 50 procent
 » Wypracowanie wymaganego 

dochodu z ostatniego zakoń-
czonego roku kalendarzowego 
lub z ostatnich zakończonych 
3 lat kalendarzowych (wymóg 
ten był szczegółowo opisany i 
pokazany na przykładach w po-
przednim numerze periodyku).

 » Należy być osobą rzeczywiście 
poszukującą pracy

 » Należy być zarejestrowanym 
jako osoba poszukująca pracy 
w systemie NAV i przesyłać co 
2 tygodnie karty meldunkowe 

informujące o aktualnej sytuacji 
życiowej

 » Należy mieszkać lub przebywać 
w Norwegii (nie dotyczy zagra-
nicznych pracowników przy-
granicznych i rotacyjnych na 
permitteringu)

 » Nie można być uczniem szkoły 
lub studentem

Prawo do zasiłku przysługuje rów-
nież w przypadku:
 » Tymczasowego zwolnienia 

przez pracodawcę całkowicie 
lub częściowo (tzw. permitte-
ring, dokładny opis w poprzed-
nim numerze)

 » Założenia własnej działalności 
gospodarczej (np. zatrudnienia 
się we własnej spółce z o.o. - 
norweskim Aksjeselskap – AS)

 » Bezrobocia z powodu upadłości

Procedura ubiegania się
o dagpenger

Schemat postępowania przy stara-
niu się o zasiłek dla bezrobotnych 
opisywaliśmy już w poprzednim 
numerze czasopisma. Najważniej-
szym aspektem jest zarejestrowa-
nie się jako osoba poszukująca pra-
cy (norw. arbeidssøker) na stronie 
www.nav.no lub stawiając się oso-
biście w swoim lokalnym oddzia-
le NAV. Rejestracja oznacza m.in. 
zamieszczenie swego elektronicz-
nego CV oraz aktywację statusu 
„osoba poszukująca pracy”. Za po-
mocą swojego profilu na www.nav.
no można wysyłać karty meldun-
kowe (norw. meldekort), w których 
zawarte informacje stanowią pod-
stawę do wypłaty zasiłku. Każda 
przesłana karta meldunkowa za-
wiera informacje o tym czy nadal 
się chce być zarejestrowanym jako 
poszukujący pracy i czy się praco-
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wało w danym okresie, ewentual-
nie ile godzin przepracowało się w 
przeciągu tych 14 dni, których do-
tyczy dana karta. Trzeba również 
wypełnić rubryki dotyczące choro-
by, urlopu, szkolenia itp. jeżeli do-
tyczy to wysyłającego. Karty mel-
dunkowe muszą być wypełnione 
dokładnie i przesłane terminowo.

Aby uzyskać zasiłek, nie wystarczy 
tylko się zarejestrować w systemie 
i wysyłać karty meldunkowe. Nale-
ży również złożyć w NAV podanie 
o przyznanie zasiłku wraz z wy-
maganymi dokumentami. Po po-
zytywnym rozpatrzeniu podania, 
NAV będzie wypłacał świadczenie 
zgodnie z przesłanymi kartami 
meldunkowymi (wypłata nastę-
puje w sześć do dwunastu dni po 
wysłaniu karty).

Zasiłek dla bezrobotnych może 
najwcześniej być wypłacony od 
dnia, w którym złożyło się wniosek 
o zasiłek dla bezrobotnych włącz-
nie (data zarejestrowania się jako 
poszukujący pracy jest z reguły 
uważana za datę wysunięcia wnio-
sku). Większość podań zostanie 
normalnie rozpatrzona w przecią-
gu 3 tygodni.

Wysokość zasiłku

Zasiłek dla bezrobotnych wynosi 
przeciętnie 62,4 procent dawniej-
szego dochodu brutto. Wysokość 
zasiłku dla bezrobotnych oblicza 
się w oparciu o osobistą podsta-
wę obliczenia zasiłku. Podstawa 
obliczenia zasiłku dla bezrobot-
nych obejmuje zarobek z pracy i 
ewentualne świadczenia z syste-
mu ubezpieczeń społecznych (np. 
wcześniej pobierany zasiłek dla 
bezrobotnych, zasiłek chorobowy, 
zasiłek w trakcie urlopu ojcow-
skiego itp.) wypłacone w ostatnim 
roku kalendarzowym (w ubiegłym 
roku), lub średnią za trzy ostatnie 
lata przed złożeniem wniosku o za-

siłek. Za pierwsze 3 dni aktualnego 
okresu pobierania zasiłku dla bez-
robotnych nie otrzymuje się zasił-
ku. Te 3 dni są określane mianem 
dni oczekiwania (norw. venteda-
ger) i stanowią one wkład własny 
(norw. egenandel) osoby starają-
cej się o świadczenie. Tylko dni, w 
których wszystkie warunki posia-
dania prawa do zasiłku są spełnio-
ne, liczą się jako dni oczekiwania.

Dodatki

Jeżeli na osobie starającej się o za-
siłek spoczywa obowiązek alimen-
tacyjny lub ma ona na utrzymaniu 
dzieci w wieku poniżej 18 lat, otrzy-
ma dodatek wynoszący 17 koron 
dziennie na każde dziecko. Jeżeli 
oboje rodzice pobierają zasiłek dla 
bezrobotnych, dodatek na dziecko 
będzie wypłacany tylko jednemu z 
rodziców. Bonus urlopowy zosta-
je przyznany, jeżeli otrzymywało 
się zasiłek dla bezrobotnych przez 
okres dłuższy niż osiem tygodni. 
Bonus urlopowy wynosi 9,5 % 
zasiłku dla bezrobotnych brutto 
otrzymanego w poprzednim roku 
kalendarzowym, i jest zazwyczaj 
wypłacany na przełomie stycznia/
lutego następnego roku. Obowią-
zuje to również, jeżeli okres po-
bierania zasiłku dla bezrobotnych 
zostanie zakończony wcześniej.

Długość okresu pobierania 
zasiłku

Długość okresu pobierania za-
siłku dla bezrobotnych zależy od 
wysokości zarobków z pracy uzy-
skanych przez zainteresowanego w 
poprzednim roku kalendarzowym, 
lub przeciętnej wysokości jego za-
robków w 3 ostatnich latach kalen-
darzowych przed złożeniem przez 
wniosku o zasiłek.
- 104 tygodni przy zarobkach wy-
noszących co najmniej kr 164 244 
(tj. co najmniej 2 razy wyższych od 

podstawowej sumy ubezpieczenia 
społecznego, tzw. sumy G)
- 52 tygodni przy zarobkach niż-
szych niż kr 164 244 (2 razy pod-
stawowa suma ubezpieczenia 
społecznego, tzw. suma G), ale 
wyższych niż kr 82 122 (podstawo-
wa suma ubezpieczenia społeczne-
go, tzw. suma G)

Czasowe przeniesienie za-
siłku z Norwegii do innego 
kraju EOG

Istnieje możliwość przeniesienia 
dagpenger z Norwegii do innego 
kraju Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego (np. do Polski). Jeśli 
osoba pobierająca zasiłek zamierza 
szukać pracy w Polsce i chciałaby 
przenieść świadczenie z Norwe-
gii do Polski, musi ona wypełnić 
podanie o wydanie zaświadczenia 
E-303 i przedłożyć je w NAV. Czas 
pobierania norweskiego zasiłku w 
innym kraju niż Norwegia może 
trwać maksymalnie do 3 miesięcy. 
Podanie o wydanie E-303 należy 
wypełnić i wysłać minimum 4 ty-
godnie przed planowaną datą wy-
jazdu. 

Dokumenty składające się na to 
zaświadczenie zostają przysłane do 
petenta na tydzień przed opusz-
czeniem Norwegii (wcześniejszy 
wyjazd bez tej dokumentacji może 
skutkować utratą zasiłku). Po 
przyjeździe do Polski zaintereso-
wany dostarcza zaświadczenie do 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Po 
wydaniu decyzji świadczenie nor-
weskie jest wypłacane w złotów-
kach. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy nie 
uda się znaleźć pracy i dana osoba 
chciałaby kontynuować pobieranie 
zasiłku w Norwegii, musi się po-
nownie stawić w NAV, gdyż po tym 
czasie traci się prawo do zasiłku.

Borys Borowski
źródło: www.nav.no
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Zaproszenie na kurs / seminarium

Jak być dobrym przedsiębiorcą i osiągnąć sukces w Norwegii?

Data: 7 listopada 2012 godz. 10:00 – 15:00
Miejsce: Bekkelagshuset, Kongsveien 50, Oslo

Koszt: kr 1600 + VAT
Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne norweski – polski.

Tematy:

1. Firma jednoosobowa czy spółka – wady i zalety.

2. Klienci, którzy nie płacą - procedury postępowania.

3. Centralna aprobata techniczna (sentral godkjenning)– co, gdzie, jak.

4. Etyczne dylematy przedsiębiorców

- różnice i podobieństwa międzyPolską a Norwegią.

5. BHP w �rmie - jak sprostać wymogom.

6. Dobra reklama w Norwegii - jak zaistnieć na rynku i dotrzeć do klienta.

7. Prezentacja Norwesko- Polskiej Izby Handlowej

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie
chęci uczestnictwa pod adres:

martyna@polishconnection.no
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Wszyscy otrzymujący zasiłek na 
dzieci w wieku 1-3 lat muszą się 
liczyć ze zmianami w prawie. 1 
sierpnia weszła w życie noweliza-
cja ustawy o kontantstøtte.

Pierwszą i najważniejszą zmianą 
jest skrócenie okresu przysługiwa-
nia kontantstøtte. Obecnie, rodzice 
mogą go otrzymywać tylko przez 
rok - do ukończenia przez dziecko 
2 lat.

Kolejną nowością jest ustalenie 
dwóch stawek w zależności od 
tego, czy dziecko uczęszcza do 

przedszkola. Jeśli dziecko przeby-
wa w domu, rodzicom przysługuje 
kontantstøtte w pełnej wysokości; 
jeśli malec do 20 godzin tygodnio-
wo spędza w przedszkolu - połowa 
stawki. 

Jeśli dziecko przebywa w przed-
szkolu przez więcej niż 20 godzin 
tygodniowo, kontantstøtte nie 
przysługuje. Przed zmianami, zasi-
łek był jednakowy przez cały czas 
jego pobierania i wynosił 3300 kr 
miesięcznie. 

Obecnie stawki zróżnicowano w 
zależności od wieku dziecka. Ro-
dzice maluchów w wieku 13-18 
miesięcy otrzymają 5000 koron 
(pełna stawka), zaś na dzieci w 
wieku 19-23 miesięcy przysługu-
je kontantstøtte w wysokości 3303 
koron.

Podania o zasiłek za okres do 
07.2012 rozpatrywane są według 
starych zasad, nowe normy obo-
wiązują dopiero przy wypłatach 
zasiłku od 08.2012.

zMIANA zAsAd 
pRzyzNAWANIA zAsIłku 
OpIEkuńCzEGO
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W ostatnim numerze Magazynu 
przedstawialiśmy Państwu kon-
sekwencje podatkowe prowadze-
nia przez polskiego przedsiębior-
cę prac budowlanych na terenie 
Norwegii,  a dziś wyjaśnimy, w 
jakiej sytuacji działanie innego 
podmiotu na terenie Norwegii – 
tak osoby fizycznej jak i prawnej 
– może prowadzić do powstania 
zakładu polskiego przedsiębior-
cy. 

Gwoli przypomnienia należy 
wskazać, iż co do zasady skutki 
podatkowe prowadzenia przez 
polskich przedsiębiorców działal-
ności w Norwegii określone zosta-
ły w Konwencji z dnia 9 września 
2009 r. zawartej pomiędzy Rze-
cząpospolitą Polską a Królestwem 
Norwegii w sprawie unikania po-
dwójnego opodatkowania i zapo-
biegania uchylaniu się od opo-
datkowania w zakresie podatków 
od dochodu [dalej: Konwencja]. 
Wprowadza ona generalną zasa-
dę, iż zyski przedsiębiorstwa ma-
jącego siedzibę w Polsce podlega-
ją opodatkowaniu tylko w Polsce, 
natomiast wyjątkiem od niej jest 
sytuacja, w której przedsiębiorca 
prowadzi w Norwegii działalność, 
którą zakwalifikować można jako 
tzw. „zakład” – w konsekwencji 
cześć zysków, którą przypisać moż-
na owemu zakładowi podlega opo-
datkowaniu w Norwegii. 

Niezależnie od przesłanek powsta-
nia zakładu opisywanych przez nas 

wcześniej (czyli np. stałej placów-
ki lub placów budowy położonych 
na terytorium Norwegii) wska-
zać należy, iż Konwencja zawiera 
także postanowienia, zgodnie z 
którymi, gdy na terytorium Nor-
wegii działa w imieniu polskiego 
przedsiębiorcy określona prawem 
osoba – takie działanie może pro-
wadzić do powstania zakładu tego 
przedsiębiorcy w Norwegii. Ta 
koncepcja, określana w umowach 
o unikaniu podwójnego opodat-
kowania  mianem tzw. zależnego 
agenta, zakłada działanie osoby fi-
zycznej lub prawnej, która posiada 
oraz zwyczajowo wykonuje pełno-
mocnictwa do zawierania umów w 
imieniu polskiego przedsiębiorcy. 
To jednak nie wszystkie warunki, 
które powinny być spełnione dla 
uznania, iż polski przedsiębiorca 
posiada w Norwegii zakład po-
datkowy. Analizując bowiem cały 

kontekst przepisów regulujących 
działalność zakładu na terytorium 
Norwegii uznać należy, iż do cech 
agenta zależnego zaliczamy:

a. Prowadzenie / wykonywanie 
czynności 

b. Działanie w imieniu polskiego 
przedsiębiorcy

c. Posiadanie prawa do zawiera-
nia umów w imieniu polskiego 
przedsiębiorcy

d. Wykonywanie prawa do zawie-
rania umów w imieniu polskie-
go przedsiębiorcy w sposób czę-
stotliwy

e. Czynności agenta nie mają cha-
rakteru tzw. czynności pomoc-
niczych lub przygotowawczych 

f. Osoba agenta nie jest brokerem, 
komisantem generalnym albo 
jakimkolwiek innym niezależ-
nym przedstawicielem. 

OpOdAtkOWANIE dOChOdóW 
pOlskICh pRzEdsIęBIORCóW 
W NORWEGII

POLSKI PRACOWNIK W NORWEGII
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Dopiero łączne spełnienie wszyst-
kich opisanych wyżej przesłanek 
pozytywnych (a-d) oraz jednocze-
sny brak przesłanek negatywnych 
(e-f) powodują, iż mamy do czy-
nienia z działalnością agenta zależ-
nego. 

Będzie nią zarówno działalność 
osoby fizycznej jak i prawnej – 
spółki lub każdego innego zrze-
szenia osób. Osoby te nie muszą 
natomiast być rezydentami podat-
kowymi Norwegii, aby ich działal-
ność można było uznać za działal-
ność agenta zależnego. Mało tego, 
uznaje się, iż podmioty te  nie mu-
szą utrzymywać stałej placówki na 
terenie Norwe-
gii, a idąc dalej 
– nie muszą być 
nawet fizycz-
nie obecne  w 
Norwegii, aby 
uznać, iż działa-
ją na rzecz pol-
skiego przedsię-
biorcy. 
Za agenta pol-
skiego przed-
siębiorcy może 
także zostać 
uznany jego 
p r a c o w n i k , 
oczywiście z 
zastrzeżeniem 
spełnienia łącz-
nie wszystkich 
opisanych wyżej przesłanek. 

Podkreślić jednak należy, iż nie w 
każdym przypadku polski przed-
siębiorca działając w Norwegii 
poprzez konkretną osobę dopro-
wadzi do powstania tam zakładu 
podatkowego – chodzi bowiem o 
szczególny rodzaj zaangażowania 
w działalność na rzecz polskiego 
przedsiębiorcy, z uwagi właśnie na 
trwałą możliwość zawierania kon-
traktów w jego imieniu. 

Przykład 1

Spółka z o.o. X z siedzibą w Mal-
borku prowadzi działalność pole-
gającą na budowie domów drew-
nianych w Norwegii. Działalność 
ma charakter sezonowy – 4-5 mie-
sięcy w ciągu każdego roku.  Ce-
lem ułatwienia organizowania for-
malności oraz zawierania umów z 
zainteresowanymi klientami od-
delegowała do Norwegii swojego 
pracownika, który posiada i wyko-
nuje faktycznie stałe pełnomocnic-
two do działania w imieniu Spół-
ki – negocjuje, przygotowuje oraz 
podpsuje umowy z klientami. Po-
mimo braku stałej placówki i placu 

budowy w Norwegii Spółka X bę-
dzie posiadać w Norwegii zakład 
podatkowy i odprowadzać zaliczki 
na podatek również w Norwegii. 

Przykład 2

Spółka z o.o. Y z siedzibą w Kra-
kowie jest sprzedawcą sprzętu 
medycznego w krajach europej-
skich, przy czym sprzedaż odbywa 
się za pośrednictwem lokalnych, 
niepowiązanych ze Spółką dys-
trybutorów. Do Norwegii Spółka 
oddelegowała swojego pracowni-

ka, którego obowiązki obejmują 
szeroko rozumiane działania mar-
ketingowe, takie m.in. jak analiza 
lokalnego rynku, bezpośrednie 
kontakty z dystrybutorami, moni-
torowanie sprzedaży produktów 
Spółki, budowanie relacji z odbior-
cami. Pracownik zawarł w Nor-
wegii w swoim imieniu umowy 
z dostawcą usług telefonicznych, 
które będą wykorzystywane przez 
niego w związku ze świadczeniem 
usług na rzecz Spółki, a zobowią-
zania pracownika z tytułu tych 
umów zostaną pokryte przez Spół-
kę. Zakres faktycznej działalności 
pracownika, która ogranicza się 
do czynności przygotowawczych i 
pomocniczych prowadzi do wnio-
sku, że w Norwegii nie powstaje 
zakład Spółki z tytułu działalności 
pracownika. Czynnością podsta-
wową dla Spółki jest niewątpliwie 
sprzedaż sprzętu medycznego, na-
tomiast czynnością pomocniczą 
są m. in. działania marketingo-
we, ułatwiające jedynie sprzedaż 
sprzętu medycznego z zyskiem dla 
Spółki.  Podobnie bez konsekwen-
cji natury podatkowej pozostaje 
fakt zawarcia przez pracownika 
umów o świadczenie usług telefo-
nicznych obciążających faktycznie 
Spółkę, albowiem pozostają one 
poza głównym zakresem działal-
ności Spółki, jakim jest sprzedaż 
sprzętu medycznego. 

W dobie intensywnego rozwoju 
gospodarki elektronicznej nie-
jednokrotnie pojawiają się rów-
nież pytania dotyczące statusu 
dostawców usług internetowych, 
w szczególności zaś podmiotów 
świadczących usługi hostingowe, 
czyli umieszczających serwisy in-
ternetowe innych przedsiębiorstw 
na swoich serwerach, również w 
aspekcie ich międzynarodowego 
działania (nie trudno wyobrazić 
sobie sytuację, w której dostawca 
usługi hostingowej umieszcza ser-
wer na terenie Norwegii, podczas 

POLSKI PRACOWNIK W NORWEGII
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Kancelaria Radców Prawnych ”Hałoń & Kucharski” spół-
ka partnerska z siedzibą w Gdańsku to kancelaria radców 
prawnych i adwokatów, specjalizująca się w komplekso-
wym doradztwie prawnym i podatkowym dla  przedsię-
biorców, łącząca wiedzę i doświadczenie zdobyte w dużej 
międzynarodowej firmie z indywidualnym podejściem do 
Klienta. Szeroki zakres świadczonych usług prawnych i po-
datkowych obejmuje w szczególności  prawo spółek, prawo 
cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych związane 
z szeroko rozumianym prowadzeniem działalności gospo-
darczej w Polsce oraz optymalizację podatkową, przeglądy 
podatkowe, bieżące doradztwo podatkowe wraz z reprezen-
tacją Klientów w postępowaniach kontrolnych. 

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

gdy polski przedsiębiorca działa w 
Polsce). W tym wypadku przyjmu-
je się, że dostawca usług interne-
towych nie jest przedstawicielem 
zależnym przedsiębiorstwa,  al-
bowiem nie jest upoważniony do 
zawierania umów w jego imieniu, 
ani też umów takich regularnie nie 
zawiera. 

Niezależnie od koncepcji agenta 
zależnego Konwencja przewiduje 
także sytuację działania tzw. agenta 
niezależnego, którego działanie nie 
będzie uznawane za zakład podat-
kowy na terenie drugiego państwa. 
Do tej kategorii zalicza się działania 
maklera, generalnego komisanta 
albo jakiegokolwiek niezależnego 
przedstawiciela, pod warunkiem 
wszakże, iż działa on w ramach 
swojej zwykłej działalności, za-
chowując przy tym niezależność 
pod względem ekonomicznym i 
prawnym. Ta ostatnia cecha zale-

ży przede wszystkim od zakresu 
zobowiązań wobec podmiotu pol-
skiego – jeżeli działalność przed-
stawiciela poddawana jest szczegó-
łowym instrukcjom lub też przez 
polski podmiot kontrolowana, a 
ponadto jeżeli to polski przedsię-
biorca ponosi ryzyko działalności 
norweskiego podmiotu – trudno 
będzie obronić tezę o niezależności 
działania przedstawiciela, a w kon-
sekwencji braku zakładu podatko-
wego w Norwegii. 

Przykład 3 

Spółka komandytowo-akcyjna XY 
z siedzibą w Szczecinie świadczy 
usługi wykończeniowe dla dużych 
centrów wystawienniczych w Nor-
wegii. Nie posiada biura, warszta-
tów, magazynów w Norwegii, pol-
skich pracowników oddelegowuje 
wyłącznie do realizacji konkret-
nych kontraktów.  Dla pozyskania 

norweskich klientów korzysta z 
usług norweskiego agenta, wyszu-
kującego potencjalnych zaintereso-
wanych oraz organizujących kon-
takt pomiędzy nimi a Spółką XY. 
Agent nie przygotowuje umów, nie 
uczestniczy w negocjacjach, ani też 
nie zawiera umów w imieniu pol-
skiego przedsiębiorcy. Agent działa 
również dla innych podmiotów. W 
tym przypadku Spółka XY nie bę-
dzie posiadała zakładu podatkowe-
go w Norwegii i całość dochodów 
uzyskanych z realizacji kontraktów 
w Norwegii rozliczać będzie w Pol-
sce. 

Marcin Kucharski

Autor jest radcą prawnym, partne-
rem w Kancelarii Radców Praw-
nych Hałoń & Kucharski spółka 
partnerska w Gdańsku.

POLSKI PRACOWNIK W NORWEGII
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Uruchomiony przez UDI Applica-
tion Portal Norway ułatwia ob-
cokrajowcom chcącym zamiesz-
kać w Norwegii, w tym Polakom, 
przebrnięcie przez konieczne pro-
cedury – od pierwszej rejestracji 
do uzyskania norweskiego obywa-
telstwa.

Portal umożliwia złożenie elek-
tronicznego wniosku w wielu 
istotnych również dla Polaków 
kwestiach. Jako obywatele UE nie 
potrzebujemy co prawda starać 
się o wizę do Norwegii ani o po-
zwolenie na pobyt, ale na stronie 
możemy wysłać wniosek w takich 
sprawach, jak:

 » rejestracja w Norwegii w celu 
podjęcia pracy/studiów

 » łączenie rodzin
 » bezterminowe pozwolenie na 

pobyt
 » zmiana obywatelstwa

Szczególnie duże zainteresowanie 
wzbudza wśród naszych rodaków 
kwestia łączenia rodzin. 

Za członka rodziny uznaje się:

 » małżonka
 » partnera (pod warunkiem 

ukończenia przez wniosko-
dawcę i osobę zamieszkującą 
w Norwegii 18 lat, wspólne-
go mieszkania przez dwa lata i 
planów prowadzenia wspólne-
go gospodarstwa domowego w 
Norwegii lub posiadania/ocze-
kiwania wspólnych dzieci)

 » dzieci i wnuki do 21 lat, rodzi-
ców lub dziadków, znajdujących 
się pod opieką osoby mieszka-

jącej w Norwegii (osoba studiuj 
ca w Norwegii nie może wystę-
pować jako opiekun rodziców 
czy dziadków)

 » wychowanków do 18 lat (pod 
warunkiem zamieszkiwania w 
domu osoby będącą referanse-
person i uzyskania ze strony ro-
dzimych władz pozwolenia na 
osiedlenie się w Norwegii)

 » rodzeństwo do 18 lat, nieposia-
dające rodziców i innych opie-
kunów w Polsce (referanseper-
son w Norwegii musi zostać 
zaakceptowana w roli opiekuna 
przez norweskie władze)

 » zaręczonych z osobą miesz-
kającą w Norwegii (ślub musi 
nastąpić w ciągu 6 miesięcy od 
przyjazdu)

 » osoby chore i wymagające opie-
ki, nieposiadające innych krew-
nych w Polsce.

W ostatnich czterech przypadkach 
należy przedstawić dowód na po-
siadanie ubezpieczenia zdrowot-
nego.

Cały proces składa się z kliku eta-
pów:

a. Założenie konta na stronie ht-
tps://selfservice.udi.no/no/

b. Rejestracja    wniosku przez in-
ternet i uiszczenie odpowied-
niej opłaty (w tych sprawach, 
k których taka opłata jest ko-
nieczna)

c. Ustalenie terminu i godziny 
spotkania na policji lub w pla-
cówce dyplomatycznej

d. Spotkanie i przekazanie doku-
mentów, koniecznych do rozpa-
trzenia wniosku

W naszym imieniu złożyć poda-
nie mogą inne wybrane przez nas 
osoby, ale na spotkaniu musimy się 
stawić osobiście. 

Przydatną opcją jest wskazanie 
we wniosku tzw. referanseperson 
– osoby w Norwegii, która może 
uzupełnić informacje zawarte we 
wniosku czy uiścić za wnioskują-
cego opłatę. Może to być przedsta-
wiciel pracodawcy lub uczelni, czy, 
w przypadku łączenia rodzin, oso-
ba już mieszkająca i zarejestrowa-
na w Norwegii, do której zamierza 
dołączyć rodzina.

Zalety Application Portal 
Norway

 » Można złożyć wniosek z dowol-
nego miejsca.

 » Nie trzeba brać pod uwagę go-
dzin otwarcia urzędów.

 »  Można uiścić opłatę interneto-
wo kartą MasterCard lub Visa.

 » Można umówić się na spotkanie 
bez stania w kolejce.

 » Na kolejnych etapach wypełnia-
nia wniosku mamy do dyspozy-
cji wskazówki na stronie inter-
netowej.

 » Można sprawdzić w internecie, 
czy sprawa została już rozpa-
trzona.

 » Nie trzeba podawać wszystkich 
informacji od nowa w przypad-
ku odnowienia lub przedłuże-
nia pozwolenia.

Magdalena Ułas

udI - ApplICAtION 
pORtAl NORWAy

PRZEWODNIK PO URZĘDACH
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MIędzy NIEBEM A FIORdEM
– RAllARvEGEN

Niewielu wie, że linia kolejowa Oslo-Bergen ma już 
ponad 100 lat. Jej budowę rozpoczęto w 1894 roku, zaś 
uroczyście otwar-
to w roku 1909. 
Wzdłuż najpięk-
niejszego chyba od-
cinka trasy biegnie 
jeden z najsłynniej-
szych i najbardziej 
malowniczych szla-
ków pieszo-rowe-
rowych Norwegii – 
Rallarvegen.
Nazwa Rallarvegen 
pochodzi od słowa 
„rallar”, oznacza-
jącego robotników 
budujących linie 
kolejowe. Trasa tu-
rystyczna, otwarta 
w 1974 roku, wiedzie od Haugastøl do Vatnahalsen, a 
stamtąd dwiema odnogami do Flåm i Voss. 

Pokonanie całej trasy zajmuje kilka dni, ale nic nie stoi 
na przeszkodzie, by 
zdecydować się na 
krótszą wyciecz-
kę. Nieposiadający 
własnego roweru 
górskiego mogą 
liczyć na jedną z 
wielu wypożyczalni 
sprzętu, a nawet na 
„Sykkelpakke” – ro-
wer, noclegi, wyży-
wienie i transport w 
jednej cenie.
Haugastøl – Fin-
se (27 km)
Przygoda z Ral-
larvegen rozpoczy-
na się przeważnie pod Haugastøl Turistsenter, dokład-
nie na wysokości 1000 m n.p.m., skąd droga wspina się 
222 m w górę do Finse.  Po drodze mijamy mosty, domy 
dróżników, a także malownicze jezioro Storurdivatnet 

i Nygård, najwyżej położoną zagrodę Norwegii, nor-
malnie zamieszkałą do połowy XX wieku. Linię kole-

jową, która stale 
nam towarzyszy, 
chronią ekrany 
antyśniegowe. 
Ochrona jest 
miejscami mało 
estetyczna, ale 
konieczna – kie-
dyś w jednym 
z takich miejsc 
schodząca la-
wina zepchnęła 
pociąg z torów. 
Na szczęście to, 
co stało się przy-
czyną katastrofy, 
a więc śnieg, wy-
hamowało wy-

kolejony skład. Im bliżej Finse, tym piękniejszy otwie-
ra się widok na lodowiec Hardanger Jøkulen. Z Finse, 
najwyżej położonej stacji kolei Oslo-Bergen, można 
wybrać się na lodowiec z przewodnikiem. Warto także 

zwiedzić Rallar-
museet, by zo-
baczyć, jak żyli i 
pracowali robot-
nicy budujący li-
nię kolejową.

Finse – Hal-
lingskeid (21 
km)
Na tej części tra-
sy wszystko jest 
najwyżej – naj-
wyżej położona 
stacja kolejowa 
– Finse (1222 
m n.p.m.), naj-

wyżej położony dom dróżnika – Fagernut (1310 m 
n.p.m.), w którym działa latem niewielka kawiarenka, 
najwyżej położony punkt na szlaku – Fagervatn (1343 
m n.p.m.). Jadąc wzdłuż rzeki, mijamy liczne górskie 
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jeziora, a od południa towarzyszy nam przez dłuższy 
czas Hardanger Jøkulen. Gdy zostawimy go za sobą, 
otworzy się przed nami wkrótce widok na Hallinske-
id – do epidemii dżumy, która spustoszyła norweskie 
doliny, średniowieczne miejsce targowe. Tu, na łące w 
dolinie rzeki, spotykano się, handlowano i, rzecz jasna, 
świętowano udane transakcje.

Hallingskeid – Vatnahalsen (17 km)
Po opuszcze-
niu Hallingskeid 
zjeżdżamy w dół 
szeroką doliną, 
wypełnioną je-
ziorami. Ze zbo-
czy gór spływają 
liczne wodospady 
(niektórym prze-
bito korytarze pod 
linią kolejową), z 
których co bar-
dziej spragnieni 
wędrowcy mogą 
zaczerpnąć wody 
pitnej (uwaga – 
nie należy jej pić 
bezpośrednio po 
zaczerpnięciu, jest do bólu lodowata bez względu na 
porę roku!). Jesteśmy w miejscu częstego schodzenia 
lawin – ich liczne ślady również widać na zboczach. Za 
wąskim tunelem przebitym w skale pod linią kolejową 
rzeka spada kaska-
dami w gwałtow-
nie zwężającą się 
dolinę o stromych 
ścianach. Gdy do-
lina znów się roz-
szerzy, po drugiej 
stronie jezior Sel-
tuftvatnet i Rei-
nungavatnet zoba-
czymy czerwony 
budynek hotelu 
Vatnahalsen. Stąd 
już tylko godzina 
spaceru lub pół go-
dziny rowerem.
Jesteśmy już poni-
żej 900 m n.p.m. i roślinność wysokogórską zastępują 
brzozy i drzewa iglaste. Koło hotelu znajduje się stacja 
najsłynniejszej kolei w Norwegii – Flåmsbana, zaś z la-
sku nieopodal roztacza się przepiękny widok na kolej-
ny odcinek trasy – Flåmsdalen.

Vatnahalsen – Flåm (Flåmsdalen, 17 km)
Aby znaleźć się w jednej z najpiękniejszych dolin Nor-
wegii, musimy zjechać stromo w dół biegnącą zako-
sami drogą. Im jesteśmy niżej, tym więcej pojawia się 
domów i zwierząt domowych, na drodze pojawia się 
asfalt i nawet rzeka, choć wciąż zasilana wodospadami 
z gór, po jakimś czasie jakby nieco się uspokaja, choć 
nigdy do końca. Cały czas towarzyszy nam Flåmsbana, 

najbardziej stroma 
kolej w Norwe-
gii – na odcinku 
20 km wagony 
pokonują różnicę 
poziomów w wy-
sokości 865 m. Po 
drodze mijamy 
m.in. wodospad, 
przy którym dla 
pasażerów kolej-
ki kąpie się latem 
norweska huldra. 
Gdy zobaczymy 
nad rzeką wie-
życzkę drewnia-
nego kościółka 
z 1667 roku, to 

znak, że blisko już do Flåm – okna na fiordy.

Flåm
I tak oto dotarliśmy do poziomu morza, a dokładnie 

mówiąc – fior-
du. Niewielkie 
Flåm położone 
jest na końcu Au-
rlandsfjord, odno-
gi największego w 
Norwegii fiordu 
Sognefjord. W se-
zonie miasteczko 
tętni życiem, a do 
nabrzeża przybija 
ponad 100 statków 
w ycieczkow ych. 
O d w i e d z a j ą c y 
mogą zajrzeć do 
Flåmsbana Muse-
et, by przyjrzeć się 

historii i technologii budowy Flåmsbana, bądź skorzy-
stać z niebywale licznej oferty wycieczek pieszych i ro-
werowych oraz rejsów. Warto wybrać się stateczkiem 
na wody Nærøyfjord – najwęższego fiordu Norwegii, 
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którego szerokość w niektórych miejscach nie prze-
kracza 500 m. Pełna oferta wycieczek znajduje się na 
stronie www.visitflam.com.

Myrdal – Voss (43 km)
Szczęśliwi posiadacze większej ilości wolnego czasu 
i lepszej kondycji mogą wybrać drugą odnogę Ral-
larvegen, prowadzącą z Myrdal do Voss. Myrdal i Vat-
nahalsen dzielą zaledwie dwa kilometry. Aby dotrzeć 
do Voss doliną Raundalen należy zapakować siebie i 
rower, jeśli to nim się poruszamy, do jednego z lokal-
nych pociągów, i tunelem Gravhals dojechać do Up-
sete, gdzie znów można przesiąść się na dwa kółka – 
w innym przypadku czeka nas baaardzo długi objazd 
(prawie 80 km) przez Flåm i Gudvangen – niewątpli-
wie piękna trasa, ale z Rallarvegen niewiele to będzie 
miało wspólnego.

Voss
Podobnie jak Flåm, Voss jest popularnym celem tury-
stycznym. Gmina nie może narzekać na brak atrakcji, 
zarówno tych stworzonych przez naturę, jak i człowie-
ka. Warto zobaczyć wodospad Tvindefossen, przeje-
chać najbardziej stromą drogą tej części Europy, wi-
jącą się 13 serpentynami Stalheimskleiva, odwiedzić 
trzynastowieczny kościółek Vangskyrkja (zbieżność 
nazw z naszym kościółkiem w Karpaczu przypadko-
wa) czy skanseny w Voss i Stalheim, a także wybrać się 
do otwartego w tym sezonie Dyreparken, zamieszka-
łego przez 700 tradycyjnych norweskich zwierząt go-
spodarskich – ta ostatnia atrakcja powinna spodobać 
się szczególnie dzieciom. Ponadto skorzystać można 
z szerokiej oferty aktywnego wypoczynku – od wę-
drówek pieszych, jazdy na rowerze i narciarstwa, po 
rafting i skoki ze spadochronem.

Podsumowując – Rallarvegen to urozmaicona trasa, 
która daje możliwość ujrzenia różnych krajobrazów 
Norwegii w ciągu paru dni, a dodatkowo duża ilość 
dodatkowych atrakcji w okolicy umożliwia liczne 
skoki w bok. To bardzo dobry pomysł na spędzenie 
krótkiego lub nawet dłuższego urlopu tak dla samot-
nych wyjadaczy, jak i rodzin z dziećmi.
A już pomijając całą resztę – tam jest po prostu pięk-
nie.

Przydatne strony www:
www.rallarvegen.com
www.visitrallarvegen.no
www.visitflam.com
www.visitvoss.no
www.sognefjord.no

Dodatkowe informacje

Rallarmuseet
5719 Finse www.rallarmuseet.no
Muzeum czynne codziennie od czerwca do sierpnia, 
poza sezonem otwierane na wcześniejsze życzenie.
Bilety:
Dorośli – 40 NOK
Dzieci – 20 NOK
Bilet rodzinny – 100 NOK
Grupy – do wcześniejszego uzgodnienia

Flåmsbana Museet
5742 Flåm www.flamsbana-museet.no
Godziny otwarcia:
01.05 – 30.09 codziennie 09:00-17:00
01.10 – 30.04 codziennie 13:30-15:00
Wstęp bezpłatny

Voss Folkemuseum
Mølstervegen 143 5700 Voss 
www.vossfolkemuseum.no
Godziny otwarcia:
18.05 – 31.08 codziennie 10.00-17.00
01.09 – 16.05 pn-pt 10.00-15.00, nd 12.00-15.00
Oprowadzanie w sezonie co pół godziny, grupy trze-
ba umówić wcześniej.
Bilety:
Dorośli – 60 NOK
Dzieci do 15 lat – gratis. Grupy min. 15 os. – 50 NOK

Stalheim Folkemuseum
Stalheimsvegen 131  5715 Stalheim
www.stalheim.com
Muzeum prywatne otwierane na wcześniejsze życze-
nie dla min. 10 os.
Bilety – 60 NOK/os.

Vangskyrkja
Vangsgata
5700 Voss - www.voss.kyrkja.no
Godziny otwarcia zależą od odbywających się w ko-
ściele nabożeństw i uroczystości.
Bilety:
Dorośli – 20 NOK
Grupy min. 20 os. – 15 NOK

Husdyrparken på Voss
Kvitno, Bordalen
5700 Voss www.husdyrparken.no
Park czynny w sezonie letnim, godzin otwarcia i cen 
na 2013 rok jeszcze nie ma.
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Sierpień / wrzesień 2012

•	Norweski	Tydzień	Nauki
22-30. września 2012, Stavanger

Norweski Tydzień Nauki odbywa się co roku, aby w 
przystępny sposób przybliżyć publiczności naukowe 
badania i odkrycia. Możliwość uczestnictwa i zapre-
zentowania się mają instytucje związane z badania-
mi i wiedzą. Podczas wydarzenia, ludzie w każdym 
wieku mogą nauczyć się czegoś nowego i doświad-
czyć nauki na własnej skórze poprzez uczestnictwo 
w rozmaitych spotkaniach. W większości wydarzeń 
podczas Tygodnia Nauki uczestnictwo jest bezpłat-
ne dla publiczności.
Więcej informacji: www.forskningsdagene.no

•	Nunumusic	2012
26-29 września, Stavanger

Festiwal Nunumusic po 13 latach stał się głównym 
norweskim festiwalem muzyki elektronicznej. Jed-
nym z założeń festiwalu jest zaprezentowanie pu-

bliczności historii i kierunków przyszłego rozwoju 
muzyki elektronicznej.
Więcej informacji: www.numusic.no

•	Lionel	Richie	-	koncert
12. października 2012 Oslo

Amerykański piosenkarz, producent i aktor wystąpi 
w Oslo Spektrum. Muzyka nie trzeba przedstawiać- 
przeboje takie jak ‘Hello’, ‘Say you say me’ czy ‘Just 
for You’ są dobrze znane publiczności. Bilety na kon-
cert są już dostępne w sprzedaży.
Więcej informacji: http://www.oslospektrum.no

•	Sabaton	-	koncert
20. października 2012, Oslo

Sabaton to szwedzka grupa wykonująca muzykę z 
pogranicza power i heavy metalu. W październiku 
zespół odwiedzi stolicę Norwegii, dając koncert w 
Rockefeller w Oslo. Wstęp na koncert dozwolony od 
18 lat.
Więcej informacji: www.konsertoversikt.no

WyBRANE WydARzENIA 
kultuRAlNE W NORWEGII

tARGI, WystAWy W NORWEGII
Wrzesień / październik 2012

•	Nordental	2012
11-13 października 2012,
Norges Varemesse, Lillestrøm 

Nordental jest największym i najstarszym miejscem 
spotkań branży dentystycznej. To tu spotkają się le-
karze i pracownicy związani ze stomatologią oraz 
główni dostawcy usług i sprzętu.

Nordental jest centralną i nieodłączną częścią Ogól-
nokrajowego Spotkania Związku Stomatologów. Tar-
gi są największą doroczną okazją do zapoznania się 
z nowinkami i nawiązania branżowych kontaktów. 
W zeszłym roku, liczba gości sięgnęła 4.000. Więk-
szość z nich przyjechała na spotkanie stomatologów, 
jednak sporo odwiedzających przyjechało specjalnie 
na targi.

Więcej informacji: http://www.npgmesse.com/

•	FVD-	Dagene	2012
17-19 października 2012
Norges Varemesse, Lillestrøm

Największe i najważniejsze targi branżowe dla do-
stawców i producentów wyrobów i usług dla wszyst-
kich, których praca w jakikolwiek sposób wiąże się 
z budownictwem. Podczas targów zaprezentowane 
zostaną najświeższe technologie i nowinki związane 
z branżą nieruchomości.

Więcej informacji: http://www.fdv-dagene.no/

•	BOLIGMESSE
– cykl targów i wystaw poświęconych branży miesz-
kaniowej „Gjør Din Bolig Bedre”
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WAżNE tElEFONy
TELEFON	ALARMOWY	(pogotowie, straż pożarna, policja) ....................................................................  tel. 112

INFORMACJA ..................................................................................................................................................  tel. 1881

INFORMACJA	TURYSTYCZNA  .................................................................................................................... tel. 177
TRANSPORT	MIEJSKI

ALTINN	(Informacja na temat zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa w Norwegii.) .......... tel. 800 33 840

SKATTEETATEN	(URZĄD	SKARBOWY) ....................................................................................... tel. 800 80 000

NAV	(Urząd	Pracy	i	Spraw	Socjalnych) .............................................................................................. tel. 800 33 166

NAV	Servicesenter	EURES (Urząd Pracy i Spraw Socjalnych ds. obcokrajowców)
dla pracodawców ..................................................................................................................................... tel. 75 42 64 04
dla pracowników ...................................................................................................................................... tel. 800 33 166

ARBEIDSTILSYNET	(INSPEKCJA	PRACY) .................................................................................... tel. 815 48 222

WWW.NORWAY.NO	 ................................................................................................................ tel. 800 30 301
Informacja na temat wszelkich instytucji, urzędów i organizacji w Norwegii. Jeśli szukasz informacji na kon-
kretny temat tutaj dowiesz się gdzie można ją znaleźć.

DOFFIN .................................................................................................................................................... tel.22 11 11 05
 Informacje na temat przetargów i zamówień publicznych w Norwegii

REGELHJELP.NO  .................................................................................................................................. tel. 815 48 222
Przewodnich po przepisach dotyczących zdrowia, środowiska oraz bezpieczeństwa.

Utlendingsdirektoratet	UDI	(Urząd	ds.	obcokrajowców)	 ............................................................ tel. 23 35 16 00
(w godzinach: 09.00 - 15.30)
Adres korespondencyjny: Postboks 8108, 0032 Oslo
Adres: Hausmanns gt. 21, 0182 Oslo

AMBASADA	RP	w	OSLO ...................................................................................................................... tel. 24 110 850
Olav Kyrres Plass 1m 0244 Oslo
e-mail: oslo.info@msz.gov.pl

Program wystaw na jesień 2012:
31 sierpnia – 2 września: Bergen
7 – 9 września: Oslo
14 – 16 września: Haugesund
16 – 18 Września: Haugesund
23 – 25 Września: Ålesund
30 Września – 2 Października: Førde
7 – 9 Października: Tromsø
14 – 16 Października: Gjøvik
28 – 30 Października: Kristiansund
4 – 6 Listopada: Trondheim

Targi Boligmesse poświęcone są wszystkiemu, co łączy 
się z pojęciem domu – od renowacji poprzez wystrój 
mieszkania (domu) i ogrodu. Jest to wspaniałe miej-
sce dla tych wszystkich, którzy pragną zaprezentować 
swoją ofertę, nawiązać nowe kontakty biznesowe, zna-
leźć odpowiednich fachowców, czy wreszcie zapoznać 
się z nowościami rynkowymi w tej dziedzinie.

Więcej informacji: www.boligmesse.no
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