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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, podatkowym numerze, w części ‚Polski przedsiębiorca w Norwegii’, kontynuujemy 
cykl ‚ABC Księgowości’, gdzie przybliżamy informacje przydatne nie tylko dla osób posiadających 
własną firmę w Norwegii. W dziale ‚Polski pracownik w Norwegii’, przybliżamy temat najpopular-
niejszych odpisów podatkowych ( sporo informacji znajduje się także na naszej stronie internetowej 
www.podatek.no). Podajemy także najważniejsze informacje na temat zasiłku chorobowego oraz 
kontynuujemy nasz cykl o emeryturach w Norwegii. W części ‚Prawo polskie’ wyjaśniamy temat 
aspektów podatkowych związanych z  zatrudnieniem obywatela Norwegii w Polsce. Daty, o jakich 
należy pamiętać w 2013 roku podajemy w części ‚Przewodnik po urzędach’.  W części ‚Norwegia po 
godzinach’ znajdują się informacje o targach i wydarzeniach kulturalnych w Norwegii oraz przydat-
ne linki i telefony, natomiast w artykule o Storfjorden znajdą Państwo sporo ciekawostek i pięknych 
zdjęć z Norwegii.

Chętnie przyjmiemy od Państwa sugestie dotyczące kolejnych numerów i ich zawartości. Jeśli macie Państwo propozycje te-
matów, 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!
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A B C  FIRM W NORWEGII
Kolejna część naszego poradnika na temat zakładania firm w Norwegii.

•   Zasady rachunkowe

Nowe zasady rachunkowe 
zaostrzają wymagania wzglę-
dem dokumentacji sprzedaży 
gotówkowej:

-  W przypadku zakupu towa-
rów przeznaczonych do dal-
szej sprzedaży należy zawsze, 
bez względu na sumę, podać 
na dowodzie sprzedaży na-
zwę lub numer organizacyj-
ny kupującego (nazwa i nu-
mer sprzedawcy muszą być 
zawsze!). Dowód sprzedaży 
powinien być zaksięgowany 
przez sprzedawcę.

-  W przypadku innego za-

kupu (meble, wyposażenie 
itp.), gdy towary przekra-
czają wartość 1000 NOK, 
zakup powinien zostać rów-
nież udokumentowany po-
przez umieszczenie danych 
klienta na rachunku. Jeśli 
suma nie przekracza 1000 
koron, klient sam powinien 
napisać na rachunku cel za-
kupu.

Powyższe kryteria służą 
temu, abyśmy mogli zaksięgo-
wać towary jako koszty oraz 
odliczyć VAT.

Poza tym, wprowadzono 
wymóg numeracji dokumen-
tów sprzedaży (faktur) z góry 
na drukowanych blankietach 

albo – zgodnie z przepisami 
rachunkowymi – „maszyno-
wo przydzielonymi numerami  
z możliwą do skontrolowania 
sekwencją lub powinny być 
oznaczone w inny sposób, tak 
żeby pełna rejestracja zafaktu-
rowanej sprzedaży mogła być 
skontrolowana w łatwy sposób”.

 
 Reguły precyzują dodat-
kowo wymogi dotyczące noty 
kredytowej: „Gdy wystawia 
się nowy dokument sprzedaży  
w zastępstwie już wysłanego 
dokumentu, powinno się rów-
neż wystawić notę kredytową, 
która zabezpiecza oryginalny 
rachunek.”
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Bez względu na branżę, 
wprowadzono również ogólne 
wymagania dotyczące doku-
mentacji czasu w przypadku 
pracowników, którzy dostają 
wynagrodzenie całościowo lub 
częsciowo oparte na ilości prze-
pracowanych godzin. W takim 
przypadku należy wyszczgól-
nić następujące informacje 
dotyczące drugiej strony: datę 
wykonanej pracy, ilość godzin  
w danym dniu oraz sumę go-
dzin w aktualnym okresie.

•  Możliwość zatrudniania 
pracowników

Firma jednoosobowa może 
zatrudniać dowolną liczbę pra-
cowników. Sa pewne wymogi 
rejestracyjne związane z za-
trudnieniem pracownikow:

-  Powyżej 5 osób zatrud-
nionych na etacie (nie ma 
znaczenia wysokość eta-
tu : 100% , 50% czy inny 
wymiar) – firma ma obo-
wiązek zarejestrowania sie  
w FORETAKREGISTERET 
–opłata urzędowa wynosi 
2 500 nok (o ile rejestracja 
nie byla dokonana wcześniej 
przy rejestracji firmy)

-  Powyzej 50 pracowników- 
obowiązek rewizora.

Koszt pracownika, ogólnie:

1.  Wynagrodzenie brutto – dla 
niektorych branż (np. sprzą-
tajaca) istnieją określone 
przez związki zawodowe 
stawki minimalne. Obecnie 
stawka ta dla branży sprzą-
tającej wynosi 156,86 koron.

2.  14,1 % pensji brutto pra-
cownika - to podatek od 
pracownika (Arbeidsgivera-
vgift -ARG), płatny 6 razy 
do roku. Jest to odpowied-
nik polskiej skladki ZUS 
odprowadzanej przez pra-
codawcę.

3.  10,2 % pensji brutto- to 
urlop płatny (feriepenger) 
- podstawą do naliczenia 
jest pensja brutto w roku 
bieżącym, a wypłacany jest  
w roku następnym w okre-
sie wakacyjnym.

4.  2% pensji brutto – OTP 
- Składka emerytalna 2%  
(2. Filar emerytalny – koszt 
i obowiązek pracodawcy do 
pokrycia skladki)

5. Obowiązkowe ubez-
pieczenie od wypadku  
w miejscu pracy (yrkesska-
deforsikring)- koszt ubez-
pieczenia zależy od ryzy-
ka zdarzenia, czyli rodzaju 
wykonywanych czynnosci  
w ramach pracy, ilości pra-
cowników, wielkości etatów 
i innych czynników podno-
szących ryzyko zdarzeń lo-
sowych.

6. Egenmelding/ sykemelding 
- zwolnienia chorobowe – 
pracodawca zobowiązany 
jest do wypłacania choro-
bowego zgodnie z etatem  
i stawką zawartą w umowie 
o pracę w czasie zwolnienia 
lekarskiego (sykemelding 
- do 16 dnia zwolnienia)  
i maksymalnie przez 12 dni 
w roku chorobowego bez 
zwolnienia lekarskiego – 
egenmelding- 4*3 dni).
 
Pracownik może być za-

trudniony w każdym wymiarze 
etatu. Standardowy czas pracy 
na pelnym etatcie (100%) to 
37,5 h tygodniowo, więc w za-
leżności od zmniejszenia eta-
tu, zmniejszy sie także liczba 
godzin. Pracownikom trzeba 
zapewniać pracę zgodnie z eta-
tem, który jest zapisany w umo-
wie. Jeśli nie bedzie dla nich 
pracy, to należy: albo zaplacić 
im za godziny bez pracy, albo 
wysłać ich na tzw. tymczasowy 
urlop z powodu braku zleceń 
(permittering), albo ich zwol-
nic. Nie wolno trzymać pra-
cownika „w zawieszeniu”, czyli 
ani nie zapewnić mu pracy, ani 
mu nie płacić.

Firma powinna fakturować 
swoich klientow zgodnie z wy-
konanymi pracami, które mają 
odzwierciedlenie w listach go-
dzinowych (timelister) pracow-
ników i właściciela firmy.
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kowej (tilleggspensjon), mamy 
emeryturę dochodową (inn-
tektspensjon).

Emerytura gwarantowana (ga-
rantipensjon)

 Aby mieć prawo do emery-
tury gwarantowanej wymagane 
jest przynajmniej 3 letnie człon-
kostwo (trygdetid) w Folketryg-
den, pomiędzy 16 a 66 rokiem 
życia. Emerytura gwarantowana 
w pełnej wysokości przysługuje 
osobom z co najmniej 40 lata-
mi członkostwa. W przypadku 
krótszego okresu członkostwa, 
emerytura gwarantowana będzie 
proporcjonalnie niższa.

 Wysokość emerytury gwaran-
towanej ustalana jej corocznie 
przez rząd, a jej wysokość dla 
osób już będących na emerytu-
rze co roku jest przez rząd walo-
ryzowana. Wysokość emerytury 
gwarantowanej może też zależeć 

od stanu cywilnego, tak że  peł-
na (po 40 latach członkostwa w 
Folketrygden) roczna emerytu-
ra gwarantowana wynosi w po-
szczególnych przypadkach od 
1,5 do 2 G.

 Jeśli dana osoba ma również 
wypracowaną emeryturę docho-
dową (inntektspensjon), wyso-
kość emerytury gwarantowanej 
zostanie obniżona, zawsze jed-
nak tak, że osoba mająca jakiś 
kapitał na poczet emerytury 
dochodowej, otrzyma wyższe 
świadczenie, niż osoba otrzymu-
jąca samą tylko emeryturę gwa-
rantowaną.

 Jeśli natomiast wysokość 
zgromadzonego kapitału eme-
rytalnego (pensjonsbeholdning) 
przekroczy pewną kwotę, dana 
osoba otrzyma tylko emeryturę 
dochodową (inntektspensjon).

Emerytura dochodowa (inn-
tektspensjon)

 Wysokość tej części „nowej” 
emerytury z Folketrygden zależy 
od wysokości dochodów danej 
osoby, wypracowanych przez 
całe życie. Uprawnienia emery-
talne wypracowywane są w po-
staci tzw. kapitału emerytalnego 
(pensjonsbeholdning), który 
można gromadzić będąc w wie-
ku od 13 do 75 lat. W momencie 
wypłaty (przejścia na emerytu-
rę), kapitał emerytalny zostaje 
przekształcony w świadczenie 
emerytalne - poprzez podziele-
nie wysokości kapitału emery-
talnego przez liczbę odzwiercie-
dlającą przewidywaną liczbę lat 
życia na emeryturze.

 Emeryturę można zacząć po-
bierać w całości lub części (wy-
płacanie stopniowane – norw. 
gradert uttak) najwcześniej po 
skończeniu 62 lat.

Emerytura z Norwegii?
(część 6.)
Zgodnie z zapowiedzią, w kilku kolejnych częściach naszego cyklu zajmiemy się „nowa emeryturą”, 
czyli emeryturą według zasad wprowadzonych przez reformę z roku  2010. Emeryturę według 
nowych zasad będą miały osoby urodzone w roku 1963 i latach późniejszych, oraz częściowo – 
zgodnie z regułami przejściowymi – roczniki 1954-62.

Nowe nazwy

 Po pierwsze zmieniają się na-
zwy określające części składowe 
emerytury (co pozwala, dzięki 
samemu nazewnictwu, rozróżnić 
czy mówimy o emeryturze we-
dług starych, czy według nowych  
zasad.)

 Zamiast emerytury minimal-
nej (minstepensjon), według 
nowych zasad mamy emerytu-
rę gwarantowaną (garantipen-
sjon).

 Zamiast emerytury dodat-
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Wypracowywanie prawa do 
emerytury dochodowej (inn-
tektspensjon)

 Osoba uzyskująca docho-
dy podlegające ozusowaniu w 
Norwegii, gromadzi tzw. kapitał 
emerytalny (pensjonsbehold-
ning). Nie jest to jednak kapitał 
w takim sensie, w jakim używa 
się tego pojęcia w przypadku 
funduszy inwestycyjnych 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 ni-
skim dochodem mają negatyw-
ny wpływ na wysokość emerytu-
ry (w przeciwieństwie do starych 
zasad, gdzie pod uwagę było bra-
ne 20 najlepszych lat).

 Kapitał emerytalny można 
gromadzić już od ukończenia 
trzynastego roku życia (poprzed-
nio – szesnastego), co wiąże się 
z zapisami ustawy o środowisku 
pracy (arbeidsmiljøloven), mó-
wiącymi, że dzieci od 13 roku 
życia wzwyż mogą wykonywać 
lekkie prace.

 Górna granica, do której moż-
na wypracowywać kapitał eme-
rytalny to 75 lat. Z jednej strony 
ma to zapobiec gromadzeniu 
zbyt wysokich emerytur (gdy-
by ktoś chciał pracować jeszcze 
dłużej), z drugiej – dać możli-
wość wypracowania sobie od-
powiednio wysokich świadczeń 
osobom, które późno rozpoczęły 
życie zawodowe lub miały lata z 
małymi dochodami lub bez do-
chodów.

Kapitał emerytalny gromadzi 
się na bazie:

- dochodu dającego podstawę 
do emerytury (pensjonsgivende 
inntekt)

 W ciągu roku można wypra-
cować kapitał emerytalny w wy-
sokości 18,1% dochodu brutto 
nieprzekraczającego 7,1 G. Tak 
więc gromadzi się kapitał eme-
rytalny od każdej zarobionej ko-
rony, a nie, jak to było w starym 
systemie, dopiero od docho-
du przekraczającego wysokość 
stawki G.

 18,1% z kwoty 7,1 G to górna 
granica kapitału emerytalnego 
możliwego do wypracowania w 
danym roku, niezależnie od tego, 
z ilu i jakich źródeł on pochodzi.

Przykład:

Hyzio, Dyzio i Zyzio pracowali 
w Norwegii w roku 2012. Hy-
zio zarobił 267000 koron, Dyzio 
567000 koron, a Zyzio 867000 
koron brutto od których to docho-
dów odprowadzono składki na 
norweskie ubezpieczenia społecz-
ne. Były to zatem dochody dające 
podstawę do emerytury

Średnia wartość stawki G dla 
roku 2012 wyniosła 81 153 ko-
rony.

Kapitał emerytalny wypracowany 
w 2012 roku przez Hyzia: 18,1% x 
267000 nok = 48327 nok

Kapitał emerytalny wypracowany 
w 2012 roku przez Dyzia: 18,1% x 
567000 nok = 102627 nok

Kapitał emerytalny wypracowany 
w 2012 roku przez Zyzia: 18,1% x 
576186 nok (7,1 x G) = 104289,6 
nok

- jak widać, mimo iż dochody Zy-
zia były sporo wyższe od docho-
dów Dyzia, odłożył on niewiele 
większy kapitał emerytalny, a to 
dlatego, że część jego dochodów 
była wyższa niż 7,1x G, a kapi-
tał emerytalny nalicza się jedy-
nie od dochodów, które tej kwoty 
nie przekraczają. W roku 2012 
wyniosła ona 7,1 x 81153 nok = 
576186 nok.

- odbywania zasadniczej służby 
wojskowej lub cywilnej służby 
zastępczej,

 Jeśli ktoś odbywa zasadniczą 
służbę wojskową lub zastępczą 
służbę cywilną w okresie trwa-
jącym minimum 6 miesięcy, bę-
dzie miał za ten czas dopisany 
kapitał emerytalny. W skali roku 
(12 miesięcy) jego wysokość wy-
niesie w takim przypadku 18,1% 
z kwoty 2,5 G. W przypadku licz-
by miesięcy mniejszej niż dwa-
naście, wielkość wypracowanego 
kapitału emerytalnego będzie 
odpowiednio mniejsza. Miesiąc 
rozpoczęty będzie się liczył jako 
pełen miesiąc.

- pobieranego zasiłku dla bezro-
botnych,

 Kapitał emerytalny będzie ob-
liczany na takich samych zasa-
dach, jak w przypadku zwykłych 
dochodów.

- pracy polegającej na opiece.

 Kapitał emerytalny zostanie 
dopisany w przypadku osób wy-
konujących pewne prace polega-
jące na opiece (nad dzieckiem, 
osobą starszą lub chorą) – tak jak 
to było przed reformą w przy-
padku „zastępczych punktów 
emerytalnych za opiekę”.

Dzieci

 Jeśli ktoś pobiera zasiłek ro-
dzinny na dziecko/dzieci, kapitał 
emerytalny za opiekę będzie mu 
automatycznie dopisywany aż do 
tego roku, w którym najmłodsze 
dziecko skończy 5 lat. Kapitał 
emerytalny za opiekę nad dziec-
kiem może zostać dopisany tylko 
jednemu z rodziców. W każdym 
roku rodzice mają prawo zde-
cydować, by kapitał za opiekę 
za dany rok został przypisany 
drugiemu z nich, czyli np. temu, 
które nie pobiera rodzinnego 
(oczywiście dotyczy to sytuacji, 

>>
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gdy w Norwegii przebywa dwoje 
rodziców i obydwoje są członka-
mi Folketrygden).

Osoby chore, niepełnosprawne  
i/lub w podeszłym wieku

 Aby dopisany mógł zostać ka-
pitał emerytalny za opiekę nad 
takimi osobami, praca polegają-
ca na opiece nad nimi musi zaj-
mować co najmniej 22 godziny 
tygodniowo i trwać minimum 6 
miesięcy w ciągu roku kalenda-
rzowego.

 Maksymalna kwota kapitału 
emerytalnego za opiekę w ciągu 
roku to 18,1% z kwoty 4,5 G.

 Jeśli dana osoba wypracuje 
sobie w tym samym roku kapitał 
emerytalny na innej podstawie, 
wysokość kapitału emerytalne-
go za opiekę zostanie okrojona, 
gdyż kapitał ten jest tylko kapi-
tałem zastępczym, czy też uzu-
pełniającym w stosunku do ka-
pitału wypracowywanego sobie 
poprzez dochody uzyskiwane z 
pracy lub działalności gospodar-
czej.

Przykłady

- Ewa jest członkiem Folketryg-
den, mimo że nie pracuje. Za to 
opiekuje się dwuletnim synkiem, 
na którego pobiera zasiłek ro-
dzinny (barnetrygd). W związku 
z tym za rok 2012 doliczony zo-
stanie jej kapitał emerytalny w 
wysokości: 18,1% x 4,5 x 81153 
nok (G) = 66099 nok

- Julia pracuje na pół etatu i opie-
kuje się roczną córeczką, na którą 
pobiera zasiłek rodzinny. Dochód 
Julii w 2012 roku wyniósł 150 
000 nok. Kapitał emerytalny wy-
liczony na tej podstawie wyniósł: 
18,1% x 150 000 nok =  27150 

nok. Ponieważ dochód Julii bę-
dący podstawą do emerytury był 
niższy niż 4,5 G, kapitał emery-
talny za opiekę uzupełni łączny 
kapitał emerytalny Julii z tego 
roku do wysokości 66099 nok. 
Kwotowo będzie to wyglądało 
identycznie jak w przypadku Ewy, 
ale technicznie jej kapitał emery-
talny za rok 2012 będzie składał 
się z 27150 koron wypracowa-
nych dzięki pracy zarobkowej 
oraz 38949 koron przyznanych 
„uzupełniająco” za opiekę.

- Maria prowadzi firmę i jej do-
chód z tytułu działalności go-
spodarczej wyniósł  w 2012 roku 
400000 koron. Maria pobiera też 
rodzinne na swoją dwójkę dzie-
ci. Ponieważ dochód Marii prze-
kroczył 4,5 G (4,5 x 81153 nok = 
365188,5 nok), w roku 2012 nie 
będzie mieć dopisanego żadnego 
kapitału emerytalnego z tytułu 
opieki nad dzieckiem. Cały jej ka-
pitał emerytalny będzie wyliczo-
ny na podstawie dochodu z pracy: 
18,1% x 400000 nok = 72400 nok.

Wyobraźmy sobie natomiast, że 
mąż Marii i ojciec jej dzieci, Eryk, 
uzyskał w roku 2012 jedynie 
200000 koron dochodu. W takim 
układzie Maria i Eryk mogą zde-
cydować o przeniesieniu punktów 
za opiekę nad dziećmi na Eryka. 
Eryk, który od swoich dochodów 
zgromadziłby jedynie kapitał 
emerytalny w wysokości: 18,1% x 
200000 nok = 36200 nok, dzięki 
tej decyzji otrzyma uzupełniający 
kapitał za opiekę, tak że łącznie 
jego kapitał emerytalny za ten rok 
wyniesie 66099 nok.

 Kapitał emerytalny za opiekę 
można otrzymać tylko będąc w 
wieku 17-69 lat. Dopisywanie 
kapitału za opiekę ma na celu re-
kompensatę za „utratę” kapitału 
emerytalnego, który dana osoba 
mogłaby wypracować sobie wy-
konując pracę zarobkową, gdyby 
nie musiała wykonywać zadań 
opiekuńczych, a jest mało praw-
dopodobne, by osoby młodsze 
niż 17 lub starsze niż 69 lat traci-
ły jakieś dochody z tego powodu.

Gdzie sprawdzić wysokość 
zgromadzonego kapitału eme-
rytalnego?

 Wysokość swojego kapitału 
emerytalnego można sprawdzić 
na stronie NAV (www.nav.no), w 
zakładce DinPensjon (https://ap-
plikasjoner.nav.no/dinpensjon/
pselv/tilleggsfunksjonalitet/inn-
logging.jsf?execution=e1s1&to-
ken=915775e0-818d-410f-
-9105-21cea1951829)

 Można tam też wyliczyć prze-
widywaną wysokość emerytury, 
podając pożądany czas przejścia 
na nią oraz inne dane, wpływa-
jące na wysokość miesięcznych 
wypłat.

 Zakładka ta służy też do prze-
noszenia kapitału emerytalnego 
za opiekę nad dzieckiem w da-
nym roku na drugiego rodzica.

 A tak poza tym warto archiwi-
zować sobie wszystkie swoje wy-
niki rozliczeń podatkowych, bo 
stanowią one materialne, a nie 
wirtualne, poświadczenia wyso-
kości dochodu dającego podsta-
wę do emerytury w poszczegól-
nych latach.

Barbara Liwo

>>
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Chcąc złożyć zeznanie podat-
kowe w Norwegii, można sko-
rzystać z trzech podstawowych 
odpisów podatkowych. Pierwszy 
z nich to tak zwany 10-procen-
towy odpis dla obcokrajowców  
(10 % standardfradrag for uten-
landske arbeidstakere), drugi- od-
pisy wynikające z tytułu ‘statusu 
pendler’, czyli osoby podróżującej 
między pracą w Norwegii a ro-
dziną w Polsce ( pendlerfradrag) 
oraz 2.klasa podatkowa, przy-
sługująca osobom samotnie wy-
chowującym dzieci lub będących 
w związku małżeńskim z osobą, 
która w 2012 roku nie osiągnęła 
dochodów wyższych niż 22 706 zł 
brutto. Poniżej znajdą Państwo in-
formacje na temat każdego z tych 
odpisów.

Status pendler
Status pendler przysługuje 

osobom pracującym w Norwe-
gii, ale posiadającym rodzinę  
w Polsce. Odpisy w ramach statu-
su pendler można uzyskać, speł-
niając warunek minimum trzech 
podróży w 2012 roku. Należą 
się każdemu, kto – w całości lub 
częściowo- samodzielnie pokry-
wa koszty związane z pobytem w 
Norwegii. Aby uzyskać prawa do 
odpisów w ramach statusu pen-
dler, trzeba także udokumento-
wać wspólne zamieszkanie w Pol-
sce ze współmałżonkiem i / lub 
dziećmi. 

UWAGA! Rozliczenie w ramach 
statusu pendler nie wyklucza 
starania się o 2.klasę podatkową.

Dokumenty potrzebne do roz-
liczenia w ramach statusu pen-
dler:

•	 Udokumentowanie mi-
nimum trzech podróży mię-
dzy Polską a Norwegią (kopie  
biletów lotniczych i / lub promo-
wych lub innych dokumentów 
potwierdzających podróż, na 
przykład potwierdzenia rezer-
wacji lub lønns- og trekkoppgave 
2012 z wyszczególnioną liczbą 
podróży). Potwierdzenie od-
bytych podróży jest niezbędne, 
nawet jeśli koszty podróży po-
nosił pracodawca. Jedna podróż  
= podróż Polska-Norwegia-Pol-
ska lub Norwegia-Polska-Norwe-
gia
•	 Potwierdzenie opłat za 

czynsz i / lub prąd ( na przykład 
odcinki z pensji, jeśli praco-
dawca odciągał kwoty za czynsz  
z pensji lub ostatni, roczny od-
cinek z pensji; kopie przelewów 
bankowych; itd.). UWAGA! Je-
śli opłata za czynsz / prąd za 
2012 rok nie przekroczyła kwo-
ty 10.000 NOK, można płacić 
gotówką (wymagane jest po-
twierdzenie opłat). Jeśli kwota ta 
przekroczyła 10.000 NOK- KO-
NIECZNE JEST udokumento-
wanie tych opłat przy pomocy 
kopii przelewów bankowych  
/ odcinków z pensji.  
•	 Akt ślubu (na druku 

unijnym lub tłumaczony na  
język angielski lub norweski)
•	 Zaświadczenie o wspól-

nym zameldowaniu ze współ-
małżonkiem (tłumaczone na 

język angielski lub norweski) – 
UWAGA! W przypadku braku 
wspólnego zameldowania, moż-
na dołączyć do dokumentów sa-
modzielnie napisane oświadcze-
nie o wspólnym zamieszkaniu, 
potwierdzone przez notariusza 
- w większości przypadków takie 
zaświadczenia są honorowane 
przez Norwegię, jednak należy 
uprzedzić, że istnieje ryzyko od-
rzucenia podania o 2.klasę podat-
kową w przypadku braku wspól-
nego zameldowania

O odliczenia w ramach statu-
su pendler mogą ubiegać się tak-
że osoby samotnie wychowujące 
dziecko / dzieci. 

Dokumenty potrzebne do roz-
liczenia w ramach statusu pendler 
dla osób samotnie wychowują-
cych dziecko / dzieci:
•	 Udokumentowanie mi-

nimum trzech podróży między 
Polską a Norwegią ( kopie biletów 
lotniczych i / lub promowych lub 
innych dokumentów potwier-
dzających podróż, na przykład 
potwierdzenia rezerwacji lub 
lønns- og trekkoppgave 2012 z 
wyszczególnioną liczbą podróży). 
Potwierdzenie odbytych podróży 
jest niezbędne, nawet jeśli koszty 
podróży ponosił pracodawca. Jed-
na podróż = podróż Polska-Nor-
wegia-Polska lub Norwegia-Pol-
ska-Norwegia
•	 Potwierdzenie opłat za 

czynsz i / lub prąd ( na przy-
kład odcinki z pensji, jeśli praco-
dawca odciągał kwoty za czynsz  
z pensji lub ostatni, roczny od-
cinek z pensji; kopie przelewów 
bankowych; itd.). UWAGA! Je-
śli opłata za czynsz / prąd za 
2012 rok nie przekroczyła kwo-
ty 10.000 NOK, można płacić 
gotówką ( wymagane jest po-
twierdzenie opłat). Jeśli kwota ta 
przekroczyła 10.000 NOK- KO-
NIECZNE JEST udokumento-

Podatki 2012 - informacje o odpisach

>>
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wanie tych opłat przy pomocy 
kopii przelewów bankowych  
/ odcinków z pensji.  
•	 Akt urodzenia dziecka / 

dzieci (na druku unijnym lub tłu-
maczone na język angielski lub 
norweski)

•	 Zaświadczenie o wspól-
nym zameldowaniu z dziećmi 
(tłumaczone na język angiel-
ski lub norweski) – UWAGA!  
W przypadku braku wspólne-
go zameldowania, można do-
łączyć do dokumentów samo-
dzielnie napisane oświadczenie 
o wspólnym zamieszkaniu, po-
twierdzone przez notariusza -  
w większości przypadków takie 
zaświadczenia są honorowane 
przez Norwegię, jednak nale-
ży uprzedzić, że istnieje ryzyko 
odrzucenia podania o 2. klasę 
podatkową w przypadku braku 
wspólnego zameldowania).

•	 O odpisy kosztów zwią-
zanych z życiem w Norwegii w 
ramach statusu pendler mogą 
starać się także osoby samotne. 
Warunkiem uzyskania prawa do 
odpisów jest spełnienie wymogu 
podróżowania do kraju ojczyste-
go minimum raz na trzy tygodnie 
oraz posiadać samodzielne miesz-
kanie lub dom w Polsce. 

Dokumenty potrzebne do roz-
liczenia w ramach statusu pendler 
dla osób samotnych:
•	 Udokumentowanie mi-

nimum trzech podróży między 
Polską a Norwegią (kopie biletów 
lotniczych i / lub promowych lub 
innych dokumentów potwier-
dzających podróż, na przykład 
potwierdzenia rezerwacji lub 
lønns- og trekkoppgave 2012 z 
wyszczególnioną liczbą podróży). 
Potwierdzenie odbytych podróży 
jest niezbędne, nawet jeśli koszty 
podróży ponosił pracodawca. Jed-
na podróż = podróż Polska-Nor-
wegia-Polska lub Norwegia-Pol-
ska-Norwegia

•	 Potwierdzenie opłat za 

czynsz i / lub prąd (na przykład 
odcinki z pensji, jeśli pracodawca 
odciągał kwoty za czynsz z pen-
sji lub ostatni, roczny odcinek  
z pensji; kopie przelewów banko-
wych; itd.). UWAGA! Jeśli opła-
ta za czynsz / prąd za 2012 rok 
nie przekroczyła kwoty 10.000 
NOK, można płacić gotówką  
(wymagane jest potwierdzenie 
opłat). Jeśli kwota ta przekroczy-
ła 10.000 NOK- KONIECZNE 
JEST udokumentowanie tych 
opłat przy pomocy kopii prze-
lewów bankowych / odcinków  
z pensji.  
•	 Akt własności lub umowa 

wynajmu samodzielnego miesz-
kania lub domu w Polsce (tłuma-
czone na język angielski lub nor-
weski)

Dokument potwierdzający 
wielkość mieszkania (w metrach 
kwadratowych) w Norwegii (na 
przykład umowa wynajmu, za-
świadczenie od pracodawcy lub 
wynajmującego, itd.)

Osoby samotne w wieku po-
niżej 21 lat mogą odpisać od 
podstawy opodatkowania w 
Norwegii koszty życia poza kra-
jem ojczystym. W tym celu, mu-
szą udokumentować posiadanie 
własnego lub wynajmowanego 
mieszkania lub domu w Polsce 
albo zamieszkanie z rodzicami 
w Polsce oraz regularnie podró-
żować do domu; nie mają jed-
nak prawa do odliczenia kosztów 
zakwaterowania w Norwegii.  
 
2. klasa podatkowa

Dzięki niej można rozliczyć 
się z podatku wraz z małżonkiem 
mieszkającym w Polsce lub w 
Norwegii. Niebędnym warun-
kiem jest nieprzekroczenie przez 
partnera dochodu 22 706 złotych 
brutto w roku 2012. 

Dokumenty potrzebne do roz-
liczenia w ramach 2 klasy:
•	 Akt ślubu (na druku unij-

nym lub tłumaczony na język an-
gielski lub norweski).
•	 Zaświadczenie o wspól-

nym zameldowaniu ze współmał-
żonkiem ( tłumaczone na język 
angielski lub norweski) – UWA-
GA! W przypadku braku wspól-
nego zameldowania, można za-
łączyć do dokumentów zaświad-
czenie o wspólnym zamieszkaniu, 
sporządzone przez notariusza- w 
większości przypadków takie za-
świadczenia są honorowane przez 
Norwegię, jednak należy uprze-
dzić, że istnieje ryzyko odrzucenia 
podania o 2.klasę podatkową w 
przypadku braku wspólnego za-
meldowania
•	 Zaświadczenie o do-

chodach brutko współmałżonka  
z polskiego urzędu skarbowego 
(tłumaczone na język angielski 
lub norweski)

W ramach 2. klasy podatko-
wej mogą ubiegać się także osoby 
samotnie wychowujące dziecko  
/ dzieci, niezależnie od tego, czy 
ich miejscem zamieszkania jest 
Polska czy Norwegia. 

Dokumenty potrzebne do 
rozliczenia w ramach 2 klasy dla  
samotnych rodziców:
•	 Akt urodzenia dziecka / 

dzieci (na druku unijnym lub tłu-
maczone na język angielski lub 
norweski)
•	 Zaświadczenie o wspól-

nym zameldowaniu z dziećmi 
(tłumaczone na język angiel-
ski lub norweski) – UWAGA!  
W przypadku braku wspólne-
go zameldowania, można do-
łączyć do dokumentów samo-
dzielnie napisane oświadczenie 
o wspólnym zamieszkaniu, po-
twierdzone przez notariusza -  
w większości przypadków takie 
zaświadczenia są honorowane 
przez Norwegię, jednak nale-
ży uprzedzić, że istnieje ryzyko 
odrzucenia podania o 2. klasę 
podatkową w przypadku braku 
wspólnego zameldowania)
•	 Dokument poświadczają-

cy samodzielną opiekę nad dziec-
kiem / dziećmi (tłumaczone na 
język angielski lub norweski).

>>
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10 % odpis dla obcokrajowców:
Na początku, należy wyjaśnić 

pojęcie rezydencji podatkowej. 
Po przekroczeniu w danym roku 
podatkowym 183 dni pobytu w 
Norwegii (lub 270 dni w ciągu 
ostatnich 3 lat), ustanawia się tzw. 
rezydencję podatkową.  Wówczas 
prawo do odpisu 10% należy się 
jedynie za rok uzyskania rezyden-
cji i rok następujący po nim.

Odpis 10% jest to odpis dzie-
sięciu procent przychodu w da-
nym roku podatkowym (nie wię-
cej niż 40.000 NOK). Przysługuje 
osobom pracującym w Norwegii 
tak długo, dopóki nie osiągną 
one rezydencji podatkowej lub 
przez dwa lata od momentu uzy-
skania rezydencji podatkowej 

(patrz wyżej). W sytuacji, kiedy 
pracodawca częśćiowo lub w ca-
łości pokrywa koszty związane  
z pobytem w Norwegii (na przy-
kład podróże, wyżywienie czy za-
kwaterowanie) należy sprawdzić, 
czy wnioskowanie o odpis 10% 
ma sens. Koszty te wlicza się bo-
wiem w dochód, co może uczynić 
ten odpis nieopłacalnym dla po-
datnika.  

WAŻNE! Jeżeli małżonkowie 
mieszkający w Norwegii chcą sko-
rzystać z prawa do odpisu 10% 
- oboje muszą mieć do niego pra-
wo!

UWAGA! Rozliczenie w ra-
mach odpisu 10 % nie wyklucza 
starania się o 2. klasę podatkową.

Firma Polish Connection poma-
ga w prawidłowym wypełnieniu 
zeznania podatkowego i uzyska-
nia wszystkich należnych odpisów. 
Kontakt: 

POLISH CONNECTION 
ul. Żwirki i Wigury 6/15 

81-393 Gdynia
Tel.: +48 58 733 08 31 
gdynia@podatek.no
Biuro w Norwegii:

Hovfaret 8, 0275 OSLO 
Tel.: +47 22 52 26 00 
Fax: +47 22 52 26 01

Kom.: +47 910 00 900
post@polishconnection.no

Więcej informacji na stronie  
www.podatek.no

Prawo do zasiłku chorobowego

 Prawo do zasiłku chorobowe-
go przysługuje pracownikowi, 
który jest niezdolny do wyko-
nywania pracy, powodem zaś 
naruszenia jego sprawności jest 
własna choroba lub uraz. Ponad-
to należy mieć przepracowane 
przynajmniej 4 tygodnie (chy-
ba, że się uległo wypadkowi w 
czasie pracy - wówczas prawo 
do chorobowego uzyskuje się 
od dnia wypadku), przy czym 
okresy przepracowane w innych 
niż Norwegia krajach Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego 
(np. w Polsce) również wliczają 
się do okresu, który jest wyma-
gany do otrzymania prawa do 
zasiłku. Inny warunek otrzyma-
nia prawa do sykepenger stano-
wi, że dana osoba musi utracić 
dochód kwalifikujący do renty 

bądź emerytury w następstwie 
niezdolności do pracy. Zgodnie  
z przepisami norweskimi ist-
nieje warunek, że podstawa do 
naliczenia zasiłku chorobowe-
go musi stanowić przynajmniej 
50 procent podstawowej kwoty 
ubezpieczeń społecznych, (tzw. 
stawka G, której obowiązują-
ca wysokość, z dnia 01.05.2012, 
wynosi 82 122 NOK). 

Oświadczenie własne  
(norw. egenmelding)

 Generalnie rzecz biorąc uzy-
skanie prawa do zasiłku choro-
bowego wiąże się z koniecznością 
przedstawienia zaświadczenia / 
zwolnienia lekarskiego. Doku-
ment ten służy za potwierdzenie 
niezdolności do wykonywania 
pracy w związku z chorobą / ura-
zem. 

 Powyższy wymóg nie do-
tyczy sytuacji, kiedy pracow-
nik znajduje się w trakcie tzw. 
okresu pracodawcy (nor. ar-
beidsgiverperioden).  W tym 
okresie to pracodawca wypłaca 
zasiłek chorobowy, a pracow-
nikowi przysługuje użycie tzw. 
oświadczenia własnego (norw. 
egenmelding). Pracodawca 
udziela pracownikowi informacji   
o jego prawie do skorzystania 
z oświadczenia własnego. Wy-
korzystanie przez pracownika 
egenmelding polega na tym, 
że ten zgłasza pracodawcy nie-
zdolność do wykonywania pra-
cy z powodu choroby lub urazu 
nie potwierdzając tej sytuacji 
przez stosowne zwolnienie le-
karskie. Oświadczenie wła-
sne może być wykorzystywane  
w czasie okresu pracodawcy, któ-
ry wynosi szesnaście pierwszych 

Sykepenger, 
czyli norweski zasiłek chorobowy
Norweski system ubezpieczeń społecznych przewiduje wsparcie finansowe dla pracowników, którzy 
są niezdolni do pracy z powodu choroby bądź urazu. Sykepenger, czyli norweski zasiłek chorobowy, 
stanowi rekompensatę utraty dochodu z pracy dla pracowników znajdującym się w takim położeniu. 

>>
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dni kalendarzowych nieobecno-
ści pracownika w pracy wsku-
tek choroby. Aby wypracować 
prawo do wykorzystania egen-
melding, należy przepracować 
przynajmniej dwa miesiące u da-
nego pracodawcy. Ten zaś może 
zażądać od pracownika przed-
łożenia zwolnienia lekarskiego 
w momencie, gdy absencja pra-
cownika wynosi więcej niż trzy 
dni kalendarzowe. Dni nieobec-
ności pracownika w pracy przed 
przedłożeniem zwolnienia lekar-
skiego zalicza się jako wykorzy-
stane przez pracownika dni na 
oświadczeniu własnym. 

 W firmach, gdzie są zatrud-
nione osoby starsze lub niepeł-
nosprawne, można korzystać 
z oświadczenia własnego do 
ośmiu dni bez przedstawienia 
zwolnienia lekarskiego. Standar-
dowo można wykorzystać 24 dni 
kalendarzowe na egenmelding w 
okresie 12 miesięcy. Nie istnieje 
żadne ograniczenie co do tego, 
ile razy to prawo zostanie wyko-
rzystane.

 Pracodawca może odmówić 
pracownikowi prawa do oświad-
czenia własnego w dwóch przy-
padkach. Pierwszy to sytuacja, 
kiedy pracownik skorzystał  
z tej możliwości cztery razy na 
przestrzeni 12 miesięcy. Od-
mowa nastąpić może również 

w przypadku, gdy pracodawca 
ma uzasadnione podejrzenie, iż 
powodem nieobecności pracow-
nika w pracy nie jest choroba, 
tylko inna okoliczność. Praco-
dawca musi jednak powiadomić 
pracownika o odebraniu prawa 
do egenmelding, w dodatku po 
upływie sześciu miesięcy powi-
nien rozważyć od nowa udziele-
nie takiego prawa.

Wnioskowanie o zasiłek podczas 
pobytu w Norwegii

 Jeśli pracownik jest niedy-
sponowany po upływie okresu 
oświadczenia własnego, musi 
się skontaktować z lekarzem, 
który zdecyduje, czy istnieją 
wystarczająco silne medyczne 
powody nieobecności w pracy, 
zarówno przy pierwszym, jak  
i kolejnych zwolnieniach lekar-
skich.  

 Część „D” zwolnienia lekar-
skiego stanowi jednocześnie 
wniosek o przyznanie zasiłku 
chorobowego i musi zostać prze-
kazana pracodawcy, na którym 
spoczywa odpowiedzialność za 
wypłacanie zasiłku przez pierw-
sze 16 dni kalendarzowych (ar-
beidsgiverperiode). Po upływie 
tego okresu, dalsze sykepenger 
jest wypłacane przez NAV, czyli 
norweski Urząd pracy i spraw so-
cjalnych. Podanie o sykepenger 
musi być dostarczone do lokal-
nego oddziału NAV w regionie, 
w którym przebywa pracowni-
ków. Do obowiązków pracodaw-
cy należy dostarczenie do NAV 
informacji na temat wysokości 
dochodów pracownika i jego 
stosunku pracy. Osoba pobie-
rająca zasiłek chorobowy zwy-
kle otrzymuje go bezpośrednio  
z NAV. W niektórych sytuacjach 
pracodawca zaliczkowo wypła-
ca pracownikowi sykepenger 
po upływie okresu pracodawcy,  
a następnie wnioskuje do NAV o 
zwrot poniesionych kosztów. 

 Mniej korzystna jest sytuacja 
przedsiębiorców prowadzących 
własną działalność gospodarczą, 
którym nie przysługuje zasiłek 
chorobowy za pierwsze 16 dni 
nieobecności w pracy z powodu 
choroby. W przypadku takich 
przedsiębiorców NAV zaczyna 
wypłacanie zasiłku dopiero od 
17-go dnia absencji. 

 Istotną informacją dla pra-
cowników z innych niż Norwegia 
krajów EOG (w tym Polaków) 
jest to, że przy rozpatrywaniu 
wniosków o zasiłek chorobowy 
NAV uwzględnia okresy pracy 
z innych krajów Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. Aby je 
potwierdzić, wystarczy przed-
łożyć formularz E 104 z danego 
kraju w celu potwierdzenia da-
nych. 

Wysokość sykepenger w okresie 
pracodawcy

 Podstawą naliczenia zasiłku 
chorobowego jest dochód, z któ-
rego wylicza się wysokość syke-
penger, tj. średnio przeliczony 
dochód tygodniowy w określo-
nym okresie przed niezdolno-
ścią do pracy. Zwykle okres ten 
wynosi ostatnie cztery tygodnie 
przepracowane przez pracowni-
ka. Za podstawę do naliczenia 
sykepenger może służyć dłuż-
szy odcinek czasu, jeśli stosunek 
pracy zawiera w sobie zmie-
niające się okresy pracy lub do-
chodów. Jeżeli pracownikowi w 
ciągu ostatnich 4 tygodni przed 
zachorowaniem zmieniono 
trwale wynagrodzenie, podsta-
wa sykepenger zostaje wyliczo-
na na podstawie okresu sprzed 
tej zmiany. W ramach podstawy 
do naliczenia sykepenger za-
wiera się tylko dochód z pracy. 
Jakiekolwiek świadczenia pra-
codawcy na rzecz pracownika, 
czyli diety, pieniądze na paliwo 
itp. nie są brane pod uwagę, jak 
również wynagrodzenia za nad-
godziny czy urlopy.

>>



POLSKI PRACOWNIK W NORWEGII

13

Wysokość sykepenger z NAV

 Ustalając wysokość zasiłku 
chorobowego, NAV przelicza ak-
tualne dochody tygodniowe na 
roczne. Jeżeli dochód różni się o 
więcej niż 25% od rocznego do-
chodu objętego składkami eme-
rytalnymi, podstawa naliczenia 
sykepenger będzie odpowiadała 
temu drugiemu. Jest on zwykle 
obliczany na podstawie średniej 
punktów emerytalnych określo-
nych za trzy ostatnie lata przed 
tym, jak pracownik zachorował.

 Wysokość podstawy syke-
penger nie może przekraczać 
sześciokrotności stawki G.

 Istnieje możliwość pobierania 
chorobowego, którego wysokość 
odpowiada stopniowi niezdol-
ności do pracy. Dzieje się tak 
przy otrzymaniu częściowego 
zwolnienia lekarskiego, a wyso-
kość świadczenia wypłacanego 
przez NAV może się wahać od 
100% stawki zasiłku do stawki 
20%.

 Zgodnie z regulacjami EOG, 
tylko dochód osiągnięty w Nor-
wegii może służyć za podstawę 
do naliczenia wysokości zasiłku.

 Zasiłek chorobowy z NAV 
jest wypłacany pod koniec mie-
siąca, ostatniego dnia roboczego 
w miesiącu.

Monitorowanie wymogu aktyw-
ności zawodowej

 Osoby pobierające zasiłek 
chorobowy są stale monitorowa-
ne przez NAV.

 W celu utrzymania prawa do 
sykepenger należy jak najwcze-
śniej (a najpóźniej przed upły-
wem 8 tygodni) podjąć próby 
działalności powiązanych z pra-
cą, o ile nie jest to niewskazane z 
medycznego punktu widzenia. 

 Pracownik znajdujący się na 
zwolnieniu lekarskim musi w 
przeciągu sześciu tygodni opra-
cować plan monitorowania dzia-
łań (norw. oppfølgingsplan), 
który ma na celu jak najszybsze 
przywrócenie pracownika do 
czynności zawodowych. Jeżeli 
przed upływem ośmiu tygodni 
pracownik nie podjął prób dzia-
łalności związanych z pracą, musi 
wówczas przedłożyć rozszerzone 
zaświadczenie lekarskie, która 
potwierdza poważne przyczyny 
o charakterze medycznym stoją-
ce na przeszkodzie prób działal-
ności.

Długość okresu pobierania  
zasiłku

 Zasiłek chorobowy można 
pobierać przez okres jednego 
roku. To ograniczenie obowiązu-
je tak samo, niezależnie od tego, 
czy jest się na zwolnieniu lekar-
skim całkowicie czy częściowo. 

 Jeżeli osoba przebywająca na 
zwolnieniu lekarskim nie jest w 
stanie wrócić do pracy po upły-
wie roku, może starać się o inne 
świadczenia socjalne z NAV, 
takie jak zasiłek przejściowy 
(norw. arbeidsavklaringspen-
ger) lub rentę zdrowotną (norw. 
uførepensjon). Aby odzyskać 
na nowo prawo do sykepenger  
z NAV, należy wrócić w pełni do 
pracy na okres przynajmniej 26 
tygodni po tym, jak ostatni raz 
się pobierało.

 Ważną informacją dla zagra-
nicznych pracowników jest to, 
że jeśli pobierali zasiłek choro-
bowy z innego kraju EOG przed 
rozpoczęciem pracy w Norwe-
gii, może on zostać wliczony do 
okresu pobierania norweskiego 
sykepenger, jeżeli zasiłek do-
tyczył tego samego przypadku 
chorobowego.

Sykepenger w przypadku choroby 

podczas pobytu w kraju stałego 
zamieszkania

 Pracownik pracujący w Nor-
wegii, który zachoruje podczas 
pobytu w kraju stałego zamiesz-
kania, ma prawo do wypłaty za-
siłku chorobowego w tym kraju. 
Sykepenger jest wówczas wypła-
cane zgodnie z prawodawstwem 
norweskim. Osoba, która zacho-
ruje w swoim kraju stałego poby-
tu musi jak najszybciej zawiado-
mić pracodawcę oraz właściwą 
instytucję w swoim kraju o cho-
robie podczas pobytu w miejscu 
stałego zamieszkania. Zgodnie 
z prawodawstwem norweskim, 
wymagane jest zaświadczenie le-
karskie na formularzu E 116 od 
lekarza prowadzącego pacjenta 
w kraju stałego zamieszkania. 
Odpowiednia instytucja zajmu-
jąca się tymi kwestiami w kraju 
stałego zamieszkania musi nie-
zwłocznie po przerowadzeniu 
badania lekarskiego, przesłać za-
świadczenie lekarskie do Norwe-
gii, czyli kraju właściwego. 

 Jednocześnie instytucja  
w kraju stałego zamieszkania 
musi, w imieniu członka syste-
mu ubezpieczeń społecznych, 
wysłać odpowiedni wniosek  
o zasiłek chorobowy na formu-
larzu E 115 do NAV, który jest 
właściwą instytucją w Norwegii. 
Monitorowanie osoby będącej 
na zwolnieniu lekarskim leży w 
gestii instytucji stałego zamiesz-
kania. Istotną kwestią dla oby-
wateli EOG jest też fakt, iż są 
oni uprawnieni do zasiłku cho-
robowego z Norwegii podczas 
pobytu w, lub po przeprowadzce 
do innych krajów EOG, zgodnie  
z prawodawstwem norweskim.

Borys Borowski
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Zatrudnienie obywatela Norwegii w Polsce  
– aspekty podatkowe
W dobie szerokich powiązań 
gospodarczych i majątkowych 
coraz powszechniejszym jest 
świadczenie różnego rodzaju 
usług, pomiędzy podmiotami 
powiązanymi, prowadzącymi 
swoją działalność w różnych 
państwach. I, choć nie jest to 
jedyne rozwiązanie, najczęściej 
w takich wypadkach praco-
dawcy postanawiają delegować 
swoich pracowników do wyko-
nywania zamawianych usług. 
Wiąże się to z reguły z długo-
trwałym pobytem pracownika 
w państwie, w którym znajduje 
się siedziba podmiotu powią-
zanego. Często jednak zarówno 
pracownicy jak i pracodawcy 
nie zdają sobie sprawy z istot-
nych konsekwencji, jakie nie-
sie ze sobą wykonywanie pracy 
przez pracownika na teryto-
rium państwa innego, niż kraj 
jego pochodzenia. 
 Aby w pełni zrozumieć, ja-
kie obowiązki podatkowe po-
wstają w związku ze świadcze-
niem przez pracownika – oby-
watela Norwegii - pracy na 
terytorium Polski i na kim te 
obowiązki ciążą, przyjmijmy 
kilka hipotetycznych sytuacji, 
które mogą mieć miejsce w 
praktyce. Dla potrzeb niniejsze-
go artykułu załóżmy zatem, iż 
norweski pracodawca deleguje 
swojego pracownika do Polski 
w ramach usług doradczych 
świadczonych na rzecz polskiej 
spółki zależnej. Pracownik ten 
jest obywatelem Norwegii i na 
stałe zamieszkuje w tym kraju.
 Tytułem wstępu należy 
wspomnieć, iż polska ustawa o 

podatku dochodowym od osób 
fizycznych, przewiduje opodat-
kowanie zarówno rezydentów 
(a zatem osób przebywających 
w Polsce powyżej 183 dni lub 
posiadających w Polsce cen-
trum interesów życiowych), jak 
i nie-rezydentów (czyli osób, 
które nie spełniają kryteriów 
dla rezydentów), przy czym 
rezydenci opodatkowani są w 
Polsce od całości swoich do-
chodów, niezależnie od tego, 
czy były one w Polsce osiągnię-
te. W stosunku natomiast do 
nie-rezydentów obowiązek po-
datkowy w Polsce powstaje wy-
łącznie od dochodów tutaj uzy-
skanych. Na te podstawowe in-
formacje należy jednak jeszcze 
nałożyć szczegółowe rozwią-
zania, które przyjmują umowy 
o unikaniu podwójnego opo-
datkowania zawarte pomiędzy 
poszczególnymi państwami. W 
naszym przykładzie oprzeć na-
leży się na Konwencji o unika-
niu podwójnego opodatkowa-
nia pomiędzy Królestwem Nor-
wegii a Rzeczpospolitą Polską z 
dnia 9 września 2009 roku [da-
lej: Konwencja]. Opierając się 
na wskazanych źródłach prawa 
można precyzyjnie określić, w 
którym kraju opodatkowani 
będą pracownicy delegowani  
z Norwegii do Polski. 
 Najistotniejszym kryterium, 
które określa sytuację podatko-
wą pracownika wykonującego 
pracę poza swoim rodzimym 
krajem, jest długość pobytu 
tego pracownika w kraju de-
legacji. W Konwencji czas ten 
określono jako 183 dni w na-

stępujących po sobie 12 miesią-
cach. Spójrzmy, jak wygląda to 
w praktyce.

Przykład 1: Jako pierwszą roz-
ważmy sytuację, w której nor-
weski pracodawca deleguje do 
pracy w Polsce pracownika, któ-
ry przebywa w naszym kraju 
przez okres lub okresy nie prze-
kraczające w sumie 183 dni w 
kolejnych 12 miesiącach rozpo-
czynających się lub kończących 
w danym roku podatkowym.

 W takim przypadku, zgod-
nie z zapisami Konwencji, nor-
weski pracownik nie podlega 
opodatkowaniu w Polsce. Nie 
musi dokonywać w Polsce re-
jestracji dla potrzeb podatku, 
ani składać deklaracji o wyso-
kości osiągniętego dochodu. 
Jego wynagrodzenie podlega w 
całości opodatkowaniu w Nor-
wegii, gdzie potrąceń zaliczek 
na podatek dokonuje praco-
dawca norweski. Także wyjazd 
pracownika z Polski nie spowo-
duje powstania dodatkowych 
obowiązków podatkowych, w 
szczególności obowiązku wyre-
jestrowania się, jako polskiego 
podatnika.
 Zwróćmy jednak uwagę, iż 
zasada wskazana powyżej znaj-
duje zastosowanie wyłącznie 
w przypadku oddelegowania 
pracowników, którzy uzyskują 
wynagrodzenie od swojego pra-
codawcy w ramach stosunku 
pracy, w którym pozostają. W 
sytuacji, gdyby jednak zosta-
li oni oddelegowani do pracy 
w ramach najmu siły roboczej 
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(np. przez norweską agencję 
pracy), a w konsekwencji pozo-
stawaliby pod kierownictwem 
polskiego pracodawcy, wów-
czas od pierwszego dnia poby-
tu podlegaliby opodatkowaniu 
w Polsce. Podobnie byłoby, 
gdyby pracownicy zostali od-
delegowani do pracy w Polsce 
w ramach umowy o pracę za-
wartej co prawda z norweskim 
pracodawcą, jednak równocze-
śnie nawiązaliby także umowy 
o pracę z polskim podmiotem, 
który dokonywałby wypłaty 
należnego im wynagrodzenia 
(na podstawie umowy zawartej 
z norweskim kontrahentem). 
Wówczas norwescy pracownicy 
podlegaliby opodatkowaniu w 
Polsce od początku swojego po-
bytu. 

Przykład 2: Rozważmy teraz sy-
tuację, gdy pobyt norweskiego 
pracownika w Polsce przedłuża 
się ponad 183 dni w okresie na-
stępujących po sobie 12 miesięcy. 

 W takim wypadku odpro-
wadzone dotąd w Norwegii za-
liczki na podatek dochodowy 

w danym roku podatkowym 
stają się nienależne. W Polsce 
natomiast pracownik norwe-
ski podlegać będzie opodat-
kowaniu i to od pierwszego 
dnia swojego pobytu. Co waż-
ne - pracownik samodzielnie 
musi dokonywać wszystkich 
obowiązków podatkowych w 
odniesieniu do podatku do-
chodowego od osób fizycznych 
w Polsce, tzn. złożyć formularz 
rejestracji podatkowej we wła-
ściwym dla obcokrajowców 
urzędzie skarbowym, uiszczać 
miesięczne zaliczki na podatek, 
złożyć deklarację – rozliczenie 
roczne  oraz ostatecznie uiścić 
podatek. Przy czym warto za-
uważyć, iż zarówno norweski 
pracodawca jak i jego polski 
kontrahent nie będą zobowią-
zani wówczas do pełnienia obo-
wiązków płatnika. 
 Warto podkreślić, iż również 
wyjazd takiego pracownika z 
Polski w trakcie trwania roku 
podatkowego będzie wiązał się 
z powstaniem szeregu obowiąz-
ków podatkowych. Należeć do 
nich będzie  obowiązek zapła-
ty podatku nie opłaconego w 

ramach uiszczanych zaliczek 
oraz obowiązek złożenia  de-
klaracji za okresy podatkowe, 
w których uzyskiwał dochody 
w Polsce wraz z formularzem 
informującym o opuszczeniu 
terytorium Polski. 
 Należy zaznaczyć, iż do-
tychczas rozważane przykła-
dy przedstawiały sytuacje, w 
których norweski pracownik 
nie przenosił do Polski swoje-
go centrum interesów życio-
wych (osobistych oraz gospo-
darczych). Oznacza to innymi 
słowy, iż pracownik pomimo 
pobytu (nawet długotrwałego, 
bo przekraczającego 184 dni) w 
Polsce w celu świadczenia pra-
cy, nadal był bardziej związany 
z Norwegią, posiadając tam ro-
dzinę, dom, znajomych, tam re-
jestrując swoje samochody lub 
zakładając rachunki bankowe 
itd. Jego pobyt w Polsce uzna-
wany był za przejściowy i ściśle 
związany z wykonywaną pracą, 
np. realizacją projektu. W kon-
sekwencji w Norwegii pozosta-
wało jego miejsce zamieszkania 
i tam też następowało (co do 

Maciej Kucharski
jest radcą prawnym, partnerem 
w Kancelarii Radców Prawnych 

Hałoń & Kucharski  
spółka partnerska.

Kancelaria Radców Prawnych ”Hałoń & Kucharski” spółka part-
nerska z siedzibą w Gdańsku to kancelaria radców prawnych i ad-
wokatów, specjalizująca się w kompleksowym doradztwie prawnym  
i podatkowym dla  przedsiębiorców, łącząca wiedzę i doświad-
czenie zdobyte w dużej międzynarodowej firmie z indywidual-
nym podejściem do Klienta. Szeroki zakres świadczonych usług 
prawnych i podatkowych obejmuje w szczególności: prawo spół-
ek, prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych związa-
ne 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. 

>>
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zasady) opodatkowanie uzyski-
wanych dochodów.

Przykład 3: Jako kolejną prze-
analizujmy sytuację, w której 
obywatel Norwegii zostaje od-
delegowany przez swojego pra-
codawcę do pracy w Polsce, ale 
wraz z nim do Polski przyjeżdża 
jego najbliższa rodzina, starsze 
dziecko rozpoczyna naukę w 
polskiej szkole, sam pracownik 
kupuje tu samochód i niewiel-
ką nieruchomość gruntową z 
zamiarem zabudowania jej do-
mem mieszkalnym.

 W takim wypadku można 
mówić o przeniesieniu centrum 
interesów życiowych pracowni-
ka z Norwegii do Polski, a za-
tem zmianie miejsca zamiesz-
kania pracownika. Konkretny 
przypadek należy jednak za-
wsze w takich sytuacjach roz-
ważać odrębnie, bowiem może 
się okazać, iż danemu pracow-
nikowi i jego rodzinie, będzie 
można przyporządkować cen-
trum interesów osobistych w 

obu krajach Konwencji.  
 Jeśli jednak uznamy, że do-
szło do przeniesienia centrum 
interesów życiowych naszego 
przykładowego pracownika z 
Norwegii właśnie do Polski - 
w konsekwencji musimy też 
przyjąć, że pracownik ten bę-
dzie podlegał w Polsce opodat-
kowaniu od początku pobytu. 
Mimo zmiany rezydencji nadal 
to jednak sam pracownik (je-
śli wynagrodzenie wypłaca mu 
pracodawca z siedzibą w Nor-
wegii) będzie zobowiązany do 
rozliczenia podatku oraz za-
dośćuczynienia wspomnianym 
wyżej obowiązkom informacyj-
nym, a zatem dokonywania re-
jestracji dla celów podatkowych 
w Polsce oraz składania dekla-
racji podatkowych. 
 Co ważne natomiast, gdyby 
pracownik zamierzał dokonać 
ponownej zmiany rezydencji 
podatkowej, planując wyjazd 
do Norwegii lub innego kra-
ju, gdzie będzie np. realizował 
projekty swojego norweskiego 
pracodawcy, powinien poinfor-

mować o tym polskie organy 
podatkowe, a ponadto doko-
nać rozliczenia rocznego po-
datku dochodowego w termi-
nie do 30 kwietnia następnego 
roku. Zwróćmy też uwagę, iż w 
przedstawionym przykładzie 
nieistotna dla oceny skutków 
podatkowych będzie długość 
pobytu pracownika norwe-
skiego w Polsce. Niezależnie 
bowiem od tego, czy będzie on 
przebywał w Polsce powyżej 
czy poniżej 183 dni, przy za-
łożeniu, iż spełnione zostaną 
przesłanki przeniesienia jego 
centrum interesów życiowych 
do Polski, będzie tutaj podle-
gał opodatkowaniu. Raz jeszcze 
podkreślmy też, iż w żadnym z 
powyższych przykładów polski 
kontrahent norweskiego praco-
dawcy nie będzie zobowiązany 
do odprowadzania zaliczek na 
podatek dochodowy czy wy-
wiązania się z innych obowiąz-
ków informacyjnych wobec 
polskich organów skarbowych.

Daty, o których trzeba pamiętać w 2013 r.
PRZEWODNIK PO URZĘDACH
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Przedstawiamy dni, 
które każdy powinien 
zaznaczyć w kalenda-
rzu, gdyż przeoczenie 
niektórych terminów 
może wiązać się z licz-
nymi upomnieniami 
lub konsekwencjami  
finansowymi.

1 luty
Do tego terminu powinie-
neś otrzymać od praco-
dawcy lønns-og trekkop-
gave (roczne zestawianie 
wynagrodzeń i potrąceń) 
a także roczne raporty 
bankowe, zestawienia z 
firm ubezpieczeniowych 
itp. Jeżeli nie otrzymałeś 
dokumentu lønns-og trek-

kopgave- upewnij się, że 
został on wysłany do urzę-
du skarbowego, istnieje 
bowiem ryzyko , że dane 
dotyczące dochodu czy 
zaliczki na podatek docho-
dowy, nie będą uwzględ-
nione na wstępnym zezna-
niu podatkowym, jeżeli 
zostanie wysłany on zbyt 
późno.

1 marzec
Mija termin na zarejestro-
wanie się jako użytkownik 
elektroniczny (e-bruker). 
Osoby takie otrzymają 
wstępne zeznanie podat-
kowe( Selvangivelse 2012) 
dwa tygodnie wcześniej 
niż reszta podatników.

Uwaga! Możliwość ta do-
tyczy jedynie podatników 
indywidualnych – płaco-
biorców i emerytów/renci-
stów. Nie mogą natomiast 
skorzystać z niej osoby 
prowadzące działalność 
gospodarczą.
Po zarejestrowaniu się jako 
użytkownik elektroniczny, 
zeznania podatkowe oraz 
wyniki rozliczenia będzie 
się otrzymywało jedynie 
drogą elektroniczną.

19 marzec
Wstępnie wypełnione 
zeznanie podatkowe (Se-
lvangivelse 2012)otrzyma-
ją osoby , które zarejestro-
wały jako użytkownicy 

elektroniczni.

2 kwiecień
Rozpoczyna się rozsyłanie 
wstępnych zeznań podat-
kowych za rok 2012 (Se-
lvangivelse 2012) dla po-
zostałych pracowników/
emerytów oraz przedsię-
biorców. Zeznania będą 
też dostępne dla wszyst-
kich w systemie Altinn.

30 kwiecień
Mija termin przedłużania 
terminu na składanie ze-
znania podatkowego.
Mija termin składania 
zeznań podatkowych dla 
pracowników oraz eme-
rytów, a także dla przed-
siębiorców, wtedy jeżeli 

jest ono składane w formie 
papierowej.

31 maj
Termin składania zeznań 
podatkowych dla przed-
siębiorców (dotyczy ze-
znań składanych drogą 
elektroniczną).

16 grudzień
Rozpoczyna się rozsyłanie 
informacji o wysokości za-
liczki na podatek docho-
dowy na rok 2014. Tym 
samym papierowe karty 
podatkowe przechodzą do 
historii!

Źródło : skatteetaten.no

Barbara Krasowska



GOŚĆ POLISH CONNECTION

17

>>

1. Dlaczego polscy przedsię-
biorcy w Norwegii powinni 
głosować na Prawicę (Høyre)? 
 Przede wszystkim dlatego, 
że Høyre jest tą partią na nor-
weskiej scenie politycznej, która 
ma najbardziej jednoznacznie 
pozytywny stosunek do euro-
pejskiej współpracy gospodar-
czej. Ta współpraca jest warun-
kiem wolnego przepływu usług, 
ludzi i towarów w Europie i daje 
Polakom dostęp do całego euro-
pejskiego rynku. Dzięki integra-
cji europejskiej obywatele pol-
scy mogą swobodnie pracować, 
uczyć się i rozwijać własny biz-
nes w całej Europie, również w 
Norwegii. Høyre sprzeciwia się 
postawom protekcjonistycznym 
i izolacjonistycznym. Jesteśmy 
zwolennikami wolnej konku-
rencji na rynku europejskim.

2. Jaki jest stosunek partii do 
Unii Europejskiej? 
 Norwegia ma dostęp do 
wspólnego rynku Unii Europej-
skiej poprzez umowę EØS, któ-
ra ma ogromny wpływ na prze-
pisy obowiązujące w Norwegii, 
jednak nie daje Norwegom pra-
wa do współdecydowania o pra-
wach i zasadach uchwalanych 
przez Unię. Społeczeństwo nor-
weskie jest więc kształtowane 
przez decyzje podejmowane w 
systemie politycznym, w któ-
rym norwescy wyborcy nie są 
reprezentowani. Pozostawanie 
poza Unią podważa zatem pod-
stawowe prawa demokratyczne 
norweskich wyborców. Høyre 
chce zwrócić norweskim wy-
borcom prawo do decydowania 
o sobie zastępując umowę EØS 
pełnym członkostwem. Dla 
Polaków istotne jest to, że ten 
sposób współpraca gospodar-

cza z Europą stałaby się jeszcze 
bardziej zobowiązująca, a rynek 
jeszcze bardziej otwarty. Høyre 
jest jednyną w Norwegii partią 
polityczną, która jednoznacznie 
opowiada się za członkostwem 
w Unii. W rządzącej obecnie 
koalicji Partii Pracy (Arbeider-
partiet), Socjalistycznej Partii 
Lewicy (Sosialistisk Venstre-
parti) i Partii Centrum (Sen-
terpartiet, partia reprezentująca 
głównie rolników) szerzy się na-
tomiast eurosceptycyzm. Partia 
Centrum ma zapisane w pro-
gramie wypowiedzenie umowy 
EØS. Socjaliści zasygnalizowali 
chęć jej rewizji na kongresie 
partii, który odbył się w 
miniony weekend. Partia Pracy, 
najbardziej odpowiedzialny z 
koalicyjnych partnerów, uznaje 
decydujące znaczenie umowy 
EØS dla norweskiej gospodarki 
i nie chce jej zmieniać. Jednak w 
jej szeregach ogromne wpływy 
mają związki zawodowe, które 
niedawno wylansowały pomysł 
wykluczenia rynku pracy z za-
kresu umowy. Oznaczałoby to, 
że Polacy i inni obywatele Unii, 
którym umowa EØS gwarantuje 
równe prawa na norweskim 
rynku pracy, straciliby te prawa.
Wszelkie tego rodzaju działania 

naraziłyby na szwank współ-
pracę między Norwegią w Unią 
Europejską, a co za tym idzie 
– dostęp polskich przedsiębior-
ców i pracowników do norwe-
skiego rynku. Nie wolno też za-
pominać, że 80% norweskiego 
eksportu idzie na rynek unijny. 
Europejska współpraca gospo-
darcza jest zatem ogromnie 
ważna nie tylko dla polskich, ale 
również norweskich przedsię-
biorców i miejsc pracy.
 Poza tym, Høyre jest partią, 
która popiera przedsiębiorców. 
Jesteśmu zwolennikami takiej 
polityki podatkowej, która uła-
twia rozpoczęcie własnej dzia-
łalności i prowadzenie małej 
firmy, chcemy też pracować na 
rzecz redukcji reżimu przepi-
sów i formularzy. 
 Norweska lewica posługuje 
się w debacie politycznej reto-
ryką, w której prywaciarz jest 
podejrzany, a jej wizja ochro-
ny praw pracowniczych nie 
uwzględnia interesów praco-
dawcy. A przecież dla całego 
społeczeństwa ważne jest to, 
aby opłacało się tworzyć miejsca 
pracy. Pracodawca i pracownik 
powinni zatem funkcjonować 
jako partnerzy na rynku pracy, a 
nie wrogowie, którzy wykłócają 
się o przywileje.

3. Czy partia ma jakieś pro-
pozycje dotyczące polskich 
przedsiębiorców (i wybor-
ców)?
 Przykładem konkretnej pro-
pozycji, która może mieć zna-
czenie dla Polaków prowadząch 
małe firmy zarejestrowane w 
Norwegii, jest zniesienie podat-
ku od majątku (formuesskatt). 
Lewica sprzeciwia się temu, 
mimo że wpływy z tego podat-

Dlaczego polscy przedsiębiorcy w Norwegii powinni gło-
sować na Prawicę (Høyre)?
Wywiad z panią Agnieszką Sadłowską,  członkinią partii Høyre
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ku nie stanowią istotnego za-
strzyku finasowego dla budżetu 
państwa. Lewica prowadzi tutaj 
politykę symboli. W Høyre wi-
dzimy natomiast, że ten podatek 
szkodzi małym przedsiębior-
com, ponieważ opodatkowane 
są aktywa firmy, np. pojazdy 
czy budynki, a więc to, czego 
firma potrzebuje, aby zarabiać 
i rozwijać się. W dodatku płaci 
się go niezależnie od tego, czy 
firma zarabia, czy ponosi straty! 
Na przykład, jeśli przedsiębior-
ca zakupi towar, który się nie 
sprzeda i leży w magazynie, to 

magazyn z towarem są uznawa-
ne za majątek tej osoby i nale-
ży zapłacić od nich podatek. A 
przecież przedsiębiorca na tym 
interesie nie zarobił, lecz stracił. 
Dodatkowo podatek ten dys-
kryminuje firmy zarejestrowane 
w Norwegii. Polak, który pro-
wadzi taką firmę, musi ten po-
datek płacić. Jego rodak, który 
wchodzi na rynek z firmą zare-
jestrowaną w Polsce, nie musi. 
Podatek od majątku osłabia za-
tem konkurencyjność lokalnych 
firm. 

Høyre jest partią, która ma sta-
ły kontakt z przedsiębiorcami 
za pomocą własnej organizacji 
przedsiębiorców, Bedriftskana-
len, a także z innymi organi-
zacjami zrzeszającymi przed-
siębiorców i pracodawców 
prywatych. Zachęcam polskich 
przedsiębiorców do angażowa-
nia się w politykę i organizacje 
branżowe. W ten sposób każ-
dy może sam przyczynić się 
do tego, aby interesy przedsię-
biorców były brane pod uwagę.  
W polityce jest tak, że nieobecni 
nie mają racji.

Storfjorden – miejsce rodem z pocztówek

 Storfjorden ma 86 km długości i 
stanowi od dawna jedną z najchęt-
niej odwiedzanych atrakcji Norwe-
gii. Widoki stąd można zobaczyć 
na popularnych pocztówkach i puz-
zlach. Do rozsypanych wśród gór 
miejscowości dotrzeć można kręty-
mi, wspinającymi się po stromych 
zboczach drogami lub wodą. Oko-

lice fiordu stanowią raj dla wodnia-
ków, wędrowców i paparazzich, któ-
rzy nie umieją żyć bez aparatu foto-
graficznego. Geirangerfjorden wraz 
z położonym bardziej na południe 
Nærøyfjorden został w 2005 wpisa-
ny na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO.

Skąd się wzięły fiordy i jak kiedyś 
wyglądał tutejszy transport

 Zacznijmy od niewielkiej miej-
scowości na końcu Geirangerfjor-
den – Geiranger (no chyba nie 
spodziewaliście się innej nazwy?). 
Większość spośród ok. 250 stałych 
mieszkańców zajmuje się turystyką. 
Stąd wyruszają wycieczki łodziami 
i kajakami po fiordzie, miejscowość 
stanowi też punkt wypadowy dla tu-
rystów wędrujących po górach.
 Jeśli ktoś zastanawia się, skąd 
właściwie wzięły się norweskie fior-
dy i dlaczego są takie głębokie (naj-
większa głębia Storfjorden to 679 m) 
lub jakim cudem mieszkańcy wio-
sek czy zagród na samotnych skal-
nych półkach, zawieszonych mię-
dzy wodą a niebem, dawali sobie 
radę, powinien odwiedzić położone 
w Geiranger Norsk Fjordsenter. To 
multimedialne muzeum może się 
pochwalić bogatą kolekcją materia-
łów o historii, przyrodzie i kulturze 
okolic nad fiordami. Bardzo przy-

Na południe od Ålesund znajduje się ujście Storfjorden. Fiordowi, mimo dumnej nazwy, trochę 
brakuje do największych „braci”, ale nazwa zdecydowanie nie jest chybiona – ta morska zatoka 
i jej brzegi kryją wielkie skarby. Za najpiękniejszą uchodzi jedna z południowych odnóg – 
Geirangerfjorden, ale nie tylko te piętnaście kilometrów zasługuje na polecenie.
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jemny sposób, by nauczyć się czegoś 
pożytecznego.
 W Geiranger znajduje się rów-
nież zgoła odmienna atrakcja – w 
Hotelu Union swoje miejsce znala-
zło muzeum starych samochodów, 
którymi przed wojną dowożono do 
hotelu turystów – Veteranbilgarasje. 
Większość pojazdów, wyproduko-
wanych w drugiej i trzeciej dekadzie 
XX wieku, jest wciąż na chodzie, a 
goście hotelowi mogą wynająć takie 
auto na przejażdżkę po okolicy.

Drewniane płaskorzeźby i zbiór 
różności
 
 Na zachód od Geiranger, na koń-
cu Sunnylvsfjorden, leży (i tu nie-
spodzianka) Hellesylt. Mieszkańcy 
miejscowości żyją w ciągłym zagro-
żeniu ze strony góry Åkerneset, któ-
rej część jest niestabilna. Osunięcie 
ponad 90 mln m3 skały spowodo-
wałoby falę powodziową, która mo-
głaby zniszczyć sporą część miejsco-
wości. Powiększające się pęknięcie 
poniżej szczytu góry jest z tego po-
wodu stale monitorowane.
 Jeśli taka perspektywa nie wydaje 
się straszna, warto wstąpić do Helle-
sylt, by zobaczyć Peer Gynt Galleriet 
– galerię drewnianych płaskorzeźb 
Oddvina Parr, przedstawiających 
sceny z „Peer Gynta” Henrika Ibse-
na. Pisząc „płaskorzeźby” nie mam 
bynajmniej na myśli drewnianych 
obrazków wielkości książek, ale 
dzieła sięgające od podłogi do sufi-
tu. Robi wrażenie.
I jeszcze coś dla osób lubiących ory-
ginalne miejsca – nieopodal drogi 
do Ringdal znajduje się niewielka 
zagroda Holen, w której mieści się 
obecnie muzeum rzeczy używa-
nych. Hellesylt Bygdetun ma w swo-
ich zbiorach ponad 600 eksponatów 
– od pudełek zapałek do ciężkich 
narzędzi gospodarskich. Polecane 
miłośnikom buszowania po stry-
chach i targach staroci (i nie tylko 
im, rzecz jasna). Muzeum można 
zwiedzić po uprzednim uzgodnie-
niu terminu i godziny.

Basen z widokiem na fiord i ma-
szyneria elektrowni

 Kto lubi pływać, ale uważa wodę 
w fiordach za zbyt zimną (nie oszu-
kujmy się – ta woda JEST zimna), 
powinien wybrać się na północny 
wschód od Geiranger. Tam, na koń-
cu wschodniej odnogi Storfjorden 
– Tafjorden, leży Tafjord, w Tafjord 
zaś, niemal nad samym brzegiem 
fiordu, znajduje się odkryta pływal-
nia. Większy, pełnowymiarowy ba-
sen pływacki ma głębokość od 0,9 
do 1,85 m, mniejszy basen dla dzieci 
– od 0,3 do 0,5 m. Woda ma bardzo 
przyjemną temperaturę 24-28 °C, a 
oprócz basenów można na miejscu 
skorzystać ze zjeżdżalni dla dzieci, 
placu zabaw, przebieralni z pryszni-
cami i dużej ilości zielonej trawki.
 W Tafjord znajduje się ponadto 
stara elektrownia, dostarczająca kie-
dyś prądu dużej części regionu. W 
siłowni, działającej w latach 1923-
1989, znajduje się obecnie muzeum, 
gdzie można obejrzeć oryginalną 
maszynerię i pamiątki z czasów 
świetności elektrowni. Wstęp do 
otwartego latem muzeum jest dar-
mowy.

Wodospady, wodospady

 Okolice Storfjorden słyną z nie-
samowitych widoków i równie nie-
samowitych tras, które należy poko-

nać, by te widoki zobaczyć. Do naj-
większych i najbardziej obfotografo-
wanych atrakcji należą bez wątpie-
nia wodospady zwane Siedem Sióstr 
(De syv søstrene) nad Geiranger-
fjorden. Spadające z 250 m strumie-
nie można oglądać z poziomu wody 
lub z górskiego szlaku. Naprzeciwko 
Sióstr wpada do fiordu inny wodo-
spad, zwany Friaren – Zalotnikiem. 
Legenda głosi, że żadna z siedmiu 
sióstr nie wyszła za mąż, a biedny 
zalotnik, wciąż odrzucany, zaczął 
topić smutki w butelce – stąd orygi-
nalny kształt wodospadu. Z kolei na 
zachód od Siedmiu Sióstr do fiordu 
wpada woda niezwykle malowni-
czego Brudesløret – Welonu Ślubne-
go. Mało? Na północny wschód od 
Geiranger, w Vesteråsdalen, znajdu-
je się Storseterfossen. Wygląda nie-
pozornie, ale przechodząc po jego 
drugiej stronie, za welonem wody, 
można się poczuć jak w bajce lub 
opowieści przygodowej.

Skały i widoki

 Okolice Storfjorden obfitują w 
fantastyczne punkty widokowe. Ok. 
4 km od centrum Geiranger w stro-
nę Grotli znajduje się miejsce, z któ-
rego pochodzą najsłynniejsze ujęcia 
Geirangerfjorden – Flydalsjuvet. 
Punkt widokowy składa się z dwóch 
położonych na różnej wysokości 
platform, połączonych przejściem. 
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Obowiązkowym punktem wizyty w 
tym regionie jest szczyt Dalsnibba. 
Z Djupvasshytta (16 km na połu-
dniowy wschód od Geiranger drogą 
63) na szczyt prowadzi płatna droga, 
zwana Nibbeveggen, którą można 
pokonać samochodem lub busem, 
ale może warto spróbować przejść 
te ostatnie 5 km pieszo? Owszem, 
stromo, owszem, ciężko, ale widok z 
1500 m n.p.m. wynagradza wszelkie 
niedogodności. 

Ekstremalne drogi
 
 Jeśli już jesteśmy przy turystach 
zmotoryzowanych – okolice Stor-
fjorden są doskonałym miejscem 
na trening nerwów i siły woli kie-
rowców. Do największych wyzwań 
zalicza się bodaj czy nie najsłyn-
niejsza droga Norwegii – Trollsti-
gen (Droga Trolli) na trasie Geiran-

ger – Åndalsnes (droga nr 63)– 11 
serpentyn, nachylenie do 9 %, ka-
mienny most nad wodospadem o 
wysokości 180 m, znak ostrzegaw-
czy: „Uwaga trolle” i wysokie (po-
nad 1000 m n.p.m.) szczyty wokół. 
Drogę, otwartą od połowy maja do 
pierwszych śniegów, odwiedza rocz-
nie ponad 500 000 turystów.
 Nieco bliżej (no dobrze, dużo 
bliżej) jest na Ørnevegen (Dro-
gę Orłów), wspinającą się po zbo-
czach gór na północ od Geiranger 
(to również fragment drogi nr 63). 
Jedenastoma serpentynami wjeż-
dża się z poziomu fiordu na 620 m 
n.p.m.. Droga ma miejscami nachy-
lenie 10 %. Na trasie znajduje się 
punkt widokowy Ørnesvingen, z 
którego można podziwiać Geiran-
gerfjord i jego najsłynniejsze wodo-
spady.

 Opisane w tym tekście propozy-
cje to oczywiście tylko część atrakcji 
w okolicach Storfjorden. Opusz-
czone zagrody, kościółki, kamien-
ne mosty, kaniony... Region można 
zwiedzać pieszo, rowerem (dla wy-
trwałych), samochodem, można 
wybrać się na kilkudniowy rejs stat-
kiem (szczegóły na www.norway-
nutshell.com/en/explore-the-fjords/
geiranger-norway-in-a-nutshell/) 
lub krótszą wycieczkę łodzią lub 
kajakiem (www.fjordguiding.com). 
Możliwości są niemal nieograniczo-
ne, wszystko zależy od fantazji.

Przydatne strony www:
www.visitalesund-geiranger.com
www.geiranger.no
www.hellesylt.no
www.visitnorway.com/pl/gdzie-je-
chac/Fiordow/Geirangerfjord

Magdalena Ułas
Dodatkowe informacje

Norsk Fjordsenter
6216 Geiranger
www.verdsarvfjord.no

Godziny otwarcia:
09.01.30.04 pn-nd 10.00-15.00
01.05-31.08 pn-nd 10.00-18.00
01.09-31.05 pn-sb 11.00-15.00
Ceny biletów:
Dorośli – 100 NOK
Emeryci/studenci – 85 NOK
Dzieci 5-15 lat– 50 NOK
Dzieci < 15 lat – wstęp wolny
Bilet rodzinny – 225 NOK
Grupy (min. 15 os.)– 85 NOK/os.

Veteranbilgarasje
6216 Geiranger
www.hotel-union.no

Muzeum można zwiedzać codziennie od 13.01 do 16.12.

Peer Gynt Galleriet
6218 Hellesylt 
peergyntgalleriet.no

Godziny otwarcia:
Galeria: pn-pt 10.00-18.00, sb-nd 11.00-18.00
Punkt IT: pn-pt 10.00-17.00, sb-nd 11.00-17.00
Ceny biletów:
Dorośli – 75 NOK
Dzieci < 12 lat – wstęp wolny
Grupy (min. 10 os.) – 50 NOK/os.

Hellesylt Bygdetun
6218 Hellesylt
www.hellesylt.no

Muzeum można zwiedzać od kwietnia  
do października po uprzednim uzgodnieniu,  
wstęp wolny.

Tafjord Friluftsbad
6213 Tafjord
www.norddal.kommune.no

Godziny otwarcia:
22.05-22.08 pn-pt 12.00-18.00 sb-nd 11.00-18.00
Ceny biletów:
Dorośli – 75 NOK
Dzieci – 50 NOK
Bilet rodzinny – 175 NOK

Kraftverkmuseet i Tafjord
6213 Tafjord
www.tafjordkonsern.no

Godziny otwarcia:
15.06-15.08 pn-nd 11.00-17.00
Dla grup muzeum otwarte jest cały rok  
(konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie)
Wstęp wolny

>>
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1.  UDI / Utlendigsdirektoriatet – 
urząd ds. obcokrajowców 
www.udi.no 

2.  Skatteetaten – urząd skarbowy  
http://www.skatteetaten.no/

3. Trygdeetaten – ’ZUS’- rodzinne, 
chorobowe, renty  
A-etat – pośrednictwo pracy, 
szkolenie zawodowe  
Sosialkontor – urzad ds. 
socjalnych – zasilek socjalny, 
zapomogi innego rodzaju  
Trzy powyzsze urzędy zostały 
zastąpione przez NAV- Urząd Pracy 
i Spraw Socjalnych 
www.nav.no

4. Fastlege – lekarz domowy - znajdź 
swojego lekarza domowego 
https://tjenester.nav.no/
minfastlege/innbygger/ 
visloginside.do 

5.  Toll - urząd celny  
www.toll.no 

6. Bronnoysundregistrene – oficjalny 
rejestr firm w Norwegii  
www.brreg.no 

7. Altinn – elektroniczne 
skladanie zeznań podatkowych; 
bedriftsinformasjon – informacja 
dla firm oraz osób zakladających 
firmę  
https://www.altinn.no

8. Ambasada Rzeczpospolitej 
Polskiej w Oslo 
www.oslo.polemb.net

9. Pomoc prawna 
www.prawo.no  
(strona w języku polskim)

10. Informacja turystyczna oraz 
transport miejski 
www.trafikanten.no

11. Arbeidstilsynet (inspekcja pracy) 
www.arbeidstilsynet.no

12. Doffin – informacje na temat 
przetargów i zamówień 
publicznych w norwegii 
www.doffin.no

13. Regelhjelp.no – przewodnich po 
przepisach dotyczących zdrowia, 
środowiska oraz bezpieczeństwa.
www.regelhjelp.no

14. Frirettshjelp – darmowa pomoc 
prawna w Oslo:  
http://www.frirettshjelp.com/

15. Wszystko w jednym miejscu...  
http://www.norge.no/  
... i to samo po angielsku:  
http://www.norway.no/Default.asp  

TELEFON ALARMOWY  
(pogotowie, stra poarna, policja)
Telefon: 112
-----------------------------------------------------------------
INFORMACJA
Telefon: 1881
-----------------------------------------------------------------
INFORMACJA TURYSTYCZNA  
ORAZ TRANSPORT MIEJSKI
Telefon: 177
-----------------------------------------------------------------
ALTINN – Informacja na temat zakładania  
i prowadzenia przedsiębiorstwa w Norwegii.
Telefon: 800 33 840
-----------------------------------------------------------------
SKATTEETATEN (URZĄD SKARBOWY)
Telefon: 800 80 000
-----------------------------------------------------------------
NAV (Urząd Pracy i Spraw Socjalnych)
Telefon: 800 33 166
-----------------------------------------------------------------
NAV Servicesenter EURES (Urząd Pracy i Spraw 
Socjalnych ds. obcokrajowców)
Telefon:  75 42 64 04 (dla pracodawców) 
 800 33 166 (dla pracowników)
-----------------------------------------------------------------
ARBEIDSTILSYNET (INSPEKCJA PRACY) 
Telefon: 815 48 222
-----------------------------------------------------------------
NORWAY.NO - Informacja na temat wszelkich instytucji, 
urzędów i organizacji w Norwegii. Jeśli szukasz informacji 

na konkretny temat tutaj dowiesz się gdzie można ją 
znaleźć.
Telefon: 800 30 301
-----------------------------------------------------------------
DOFFIN – Informacje na temat przetargów i zamówień 
publicznych w Norwegii
Telefon: 22 11 11 05
-----------------------------------------------------------------
REGELHJELP.NO – przewodnich po przepisach 
dotyczących zdrowia, środowiska oraz bezpieczeństwa.
Telefon: 815 48 222
-----------------------------------------------------------------
Utlendingsdirektoratet UDI (Urząd ds. obcokrajowców)
Adres korespondencyjny:  Postboks 8108
   0032 Oslo
Adres:   Hausmanns gt. 21
   0182 Oslo

Telefon:   23 35 16 00  
(w godzinach: 09.00 - 15.30)
-----------------------------------------------------------------
AMBASADA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W OSLO
Olav Kyrres Plass 1
0244 Oslo

Telefon: 24 110 850
e-mail: oslo.info@msz.gov.pl

PRZYDATNE LINKI:

WAŻNE TELEFONY! 
Dzwoniąc z zagranicy: 0047
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Targi i wystawy w Norwegii
Wiosna 2013

Hagemessen 2013

12-14 kwietnia,

Norges Varemesse, Lillestrøm

Targi Hagemessen dla wszystkich pasjonatów ogrodnictwa oznaczają start wiosny. Znajdą tu Państwo 

szeroki wybór kwiatów i roślin oraz narzędzi ogrodowych; otrzymają także cenne porady i pomysły 

od profesjonalistów. Udział w targach to także szansa na znalezienie inspiracji, aby zmienić coś we 

własnym ogrodzie.

Więcej informacji: http://messe.no/no/Hagemessen/

Park og Lekeplass 2013

12-14 kwietnia,

Norges Varemesse, Lillestrøm

Podczas targów zapoznają się Państwo z szeroką ofertą największych producentów asortymentu dla 

placów zabaw i parków. Podczas targów pokazane zostaną między innymi huśtawki, zjeżdżalnie, ste-

laże do wspinania się, meble ora wyposażenie. W jednym miejscu  będzie możliwość zapoznania się  

z najświeższym asortymentem producentów w zakresie wyposażenia placów zabaw czy ogrodków, 

poszukania inspiracji czy porównania cen, produktów i jakości.

Więcej informacji: http://messe.no/no/Park-og-Lekeplass/For-utstillere/

Norshipping 2013

04-07 czerwca,

Norges varemesse, Lillestrøm

Nor-Shipping to coroczne spotkanie branży marynistycznej. Organizatorzy zapewniają zwiedzającym 

najwyższej jakości wystawy, interesujące konferencje i spotkania oraz możliwość spotkania i nawiąza-

nia branżowych kontaktów. To właśnie jakość regularnie przyciąga do Oslo elitę branży.

Więcej informacji: http://messe.no/no/nor-shipping/



NORWEGIA PO GODZINACH

23

TROCHĘ KULTURY,  
CZYLI WYBRANE WYDARZENIA KULTURALNE W NORWEGII

Wiosna 2013

    Kosmorama

15-21 kwietnia
Trondheim

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kosmorama po raz pierwszy odbył się w 2005 roku. Od tego 
czasu jego głównym celem jest umocnienie i rozpropagowanie przemysłu filmowego w środkowej 
Norwegii; przyczynia się także do innowacji w zakresie kultury i reklamy. Poza festiwalem, Kosmo-
rama oferuje gościom dobre kino i ciekawe filmy.   

Więcej informacji: http://www.kosmorama.no/
 

 Nordic Light- Międzynarodowy Festiwal Fotografii

23-27 kwietnia
Kristiansund

Nordic Light to kilkudniowe wydarzenie kulturalne, celebrujące fotografię jako sztukę. Filozofia  
festiwalu to wyniesienie fotografii do ludzi, niezamykanie się w czterech ścianach artystycznego 
świata. To miejsce dostępne zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów. Twórcy stawiają sobie za 
cel wykreowanie festiwalu na najważniejsze wydarzenie związane z fotografią w Europie. 

Więcej informacji: http://nle.no/

 Bergen International Festival

22. maja- 5. czerwca
Bergen

Wielkie wydarzenie kulturalne, podczas którego zaprezentują się norwescy i światowi artyści.  
W programie festiwalu znajdują się między innymi projekcje filmowe, przedstawienia teatralne, kon-
certy czy atrakcje dla najmłodszych.

Więcej informacji: http://www.fib.no

 Norway Chess 2013

7-18 maja
Stavanger

Pierwszy wielki turniej szachowy w Norwegii! Norway Chess 2013 będzie jednym z najsilniej obsa-
dzonych turniejów, jakie kiedykolwiek się odbyły. W turnieju udział wezmą między innymi Magnus 
Carlsen Levon Aronian (Armenia), Vladimir Kramnik (Rosja), Vishy Anand (Indie) og Wang Hao 
(Chiny).

Więcej informacji: http://norwaychess.com/




