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Działalność gospodarcza w Norwegii
- od czego zacząć?

Obowiązkowa rejestracja

Podstawowym zadaniem każdego 
początkującego przedsiębiorcy jest 
zarejestrowanie firmy. Niezależnie 
od tego, czy zamierzamy założyć 
firmę w Norwegii (firmę jedno-
osobową, spółkę bez kapitałową 
lub kapitałową), czy też mamy 
już firmę za granicą (np. w Pol-
sce) i chcemy otworzyć jej oddział  
w Norwegii, mamy obowiązek za-
rejestrowania jej w norweskim Re-
jestrze Podmiotów Gospodarczych 
(Enhetsregister). Obowiązek ten 
dotyczy również firm polskich, 
zajmujących się wynajmem pra-
cowników do Norwegii.

Od rodzaju firmy, jej obrotów  
i tego, jaką dziedziną gospodarki 
będzie się zajmować, zależy, czy 
firma będzie musiała rejestro-
wać się tylko w Enhetsregister, 
czy jeszcze w innej instytucji (np.  
w Rejestrze przedsiębiorstw -  
Foretaksregister, Rejestrze Płatni-
ków VAT - Merverdiavgiftsman-
tallet, lub w Inspekcji Pracy -  
Arbeidstilsynet).

Jak powstają nieporozumienia  
w związku z obowiązkiem re-
jestracji firm zagranicznych,  
np. polskich, w Norwegii?

Właściciele firm polskich, wysyła-
jąc zapytania do władz norweskich  

lub norweskich prawników, naj-
częściej posługują się językiem 
angielskim. Pytają: ,,Czy mu-
szę rejestrować firmę w Register  
of Companies?” Norweski urzęd-
nik lub prawnik tłumaczy Register 
of Companies - Foretaksregister, 
czyli Rejestr Przedsiębiorstw i od-
powiada, zgodnie z prawdą, że nie 
musisz (w przypadku większości 
polskich firm działających w Nor-
wegii taka rejestracja faktycznie 
nie jest konieczna). Natomiast 
jest obowiązek rejestracji firmy  
w Enhetsregister. Norweg, który 
został zapytany o Register og Com-
panies, a nie o Register of Entities 
mógł nie domyślić się, że przedsię-
biorca pytał, czy musi rejestrować 

firmę w Norwegii, a nie o obowią-
zek rejestracji w konkretnym reje-
strze (tu: w Foretakstegister). 

W związku z możliwością wy-
niknięcia takiego nieporozu-
mienia, należy odróżniać: 

Enhetsregister (Rejestr Pod-
miotów) Muszą się w nim  
rejestrować wszystkie podmio-
ty działające w Norwegii: fir-
my (norweskie i zagraniczne), 
urzędy. Natomiast organizacje 
pożytku publicznego nie muszą, 
ale mogą - na zasadzie dowol-
ności. Rejestracja jest bezpłatna. 

Foretaksregister (Rejestr 
Przedsiębiorstw) Muszą się  
w nim rejestrować tylko nie-
które firmy, pozostałe mogą. 
Rejestracja jest odpłatna (2 500 
nok).

Każda firma (bez wyjątków) musi 
zarejestrować się w Enhetsregister!

Podania o zarejestrowanie fir-
my należy wysyłać do Rejestrów  
w Brønnøysund:
Brønnøysundregistrene, Enhets-
register, 8910 Brønnøysund

Barbara Liwo

Firma Polish Connection może  
pomóc Państwu w przygotowaniu 
dokumentów do rejestracji każdego 
rodzaju firmy.

Przede wszystkim trzeba mieć pomysł. A kiedy potencjalny przedsiębiorca wykaże się już własną 
inwencją, my pomożemy w kwestiach związanych z formalnościami, których trzeba dopełnić.  
W tym oraz kolejnych numerach naszego dwumiesięcznika, będziemy prezentować poszczególne 
regiony Norwegii i ich specyfikę, co powinno ułatwić Państwu znalezienie swojej niszy na rynku.

Firma w Norwegii 
- oczym należy pamiętać?

1.  KONTROLA MIEJSCA PRA-
CY – KTO I DLACZEGO?

Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet)
Urząd Skarbowy (Skatteetaten)
Związki zawodowe (Fagforeninger)

Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet) 
ma prawo skontrolować:
Warunki pracy (BHP):

sprzęt i odzież ochronną	
zabezpieczenie maszyn i urzą-	
dzeń (np. fartuchy ochronne, od-
powiednie zabezpieczenia pod-
czas prac na wysokościach)
uprawnienia pracowników  	
i kierownictwa
instrukcje dot. BHP (czy zostały 	
opracowane oraz czy są dostępne 
i znane pracownikom)

Warunki zakwaterowania pracowni-
ków i dostęp do zaplecza socjalnego 
na miejscu pracy:

ilość osób w mieszkaniu/pokoju, 	
ilość osób na m2 

dostęp do WC i łazienki, możli-	
wość przyrządzania posiłków
stołówka i pokój/świetlica,  	
w której można spędzić  
przerwę w pracy

Wymogi formalne dotyczące  
zatrudnienia:

pisemne umowy o pracę	
odcinki pensji pracowników	
godzinowe listy pracy	
w przypadku niestandardowego 	
systemu czasu pracy: dokumenta-
cję, pokazującą system czasu pra-
cy – okresy pracy i okresy wolne 
(avspasering), ewentualnie zgodę 
na zastosowanie danego systemu 
czasu pracy
umowy zbiorowe (jeśli je zawar-	
to)
kontrakt między pracodawcą 	
a zleceniodawcą, ewentualnie 
umowy o pokrywaniu kosztów 

zakwaterowania i wyżywienia 
pracowników
pozwolenia na pobyt i pracę/za-	
świadczenia o rejestracji pobytu 
pracowników w Norwegii

W branży budowlanej i montażowej 
(place budowy, stocznie)

karty identyfikacyjne (ID-kort)	

Sankcje w przypadku nieprawidło-
wości:

nakaz udzielenia informacji/	
przedłożenia dokumentów
nakaz dopełnienia formalności	
nakaz wprowadzenia zmian/do-	
stosowania się do odpowiednich 
przepisów (np. odnośnie BHP)
wstrzymanie prac (natych-	
miastowe - w przypadku po-
ważnych nieprawidłowości lub  
w przypadku niespełnienia naka-
zów Inspekcji Pracy)

Urząd Skarbowy (Skatteetaten) ma 
prawo skontrolować:
Kontrakt między pracodawcą,  
a zleceniodawcą:

charakter kontraktu (zlecenie, 	
wynajem pracowników)
czas trwania kontraktu	
wartość zlecenia	
sposób rozliczania się (za całość 	
zlecenia lub w systemie godzino-
wym)

Zgłoszenia kontraktu i pracow-
ników do urzędu skarbowego  
(RF-1199)

Czy firma jest zarejestrowana  
w odpowiednich Rejestrach
Umowy o pracę

Dokumenty księgowe:
faktury	
rozliczenia podatkowe	
rozliczenia VAT	
rozliczenia zaliczek na podatek 	

dochodowy i składek na ubezpie-
czenie społeczne pracowników
rozliczenia arbeidsgiveravgift 	
(część składki na ubezpieczenie 
społeczne płacona przez praco-
dawcę)

Urząd Skarbowy podczas kontroli 
może ustalić:

Czy firma zagraniczna i/lub jej 	
pracownicy mają obowiązek 
podatkowy w Norwegii (stała 
placówka firmy w Norwegii, wy-
najem pracownika, okres zatrud-
nienia pracownika).
Czy dany wykonawca/podwy-	
konawca prowadzi samodziel-
ną działalność gospodarczą, czy 
jest pracownikiem najemnym 
(ważne zwłaszcza w przypad-
ku podwykonawców będących  
firmami jednoosobowymi).

Związki Zawodowe mają prawo 
skontrolować:
Warunki pracy

bezpieczeństwo i higiena pracy	
Umowy

prawidłowość sporządzenia 	
umowy
wynagrodzenia	
czas pracy	

Prawidłowe (spełniające normy) wy-
powiedzenia itp.

2.  UMOWY ZBIOROWE (TA-
RIFFAVTALER) – RODZAJE:

1) Zawarte pomiędzy grupą pra-
cowników firmy („lokalny zwią-
zek zawodowy”), a firmą/ praco-
dawcą.
2) Zawarte między centralami 
związkowymi i organizacjami 
pracodawców – obowiązujące 
dla wszystkich firm – członków 
tych organizacji, a czasami dla 
całej branży (upowszechnienie)

Przygotowaliśmy dla Państwa informacje na temat trzech najważniejszych - według nas - 
zagadnień dotyczących polskiej firmy w Norwegii: instytucje, które mają prawo kontrolować 
miejsca pracy oraz co jest przedmiotem ich kontroli, umowy zbiorowe i regulacje dotyczące 
czasu pracy.
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Upowszechnienie umów zbiorowych

Na mocy rozporządzeń o upo-
wszechnieniu umów zbioro-
wych (allmengjøringsforskrifter) 
część postanowień umów zbio-
rowych, zawartych pomiędzy or-
ganizacjami rynku pracy, została  
rozciągnięta na całe branże, tj. po-
stanowienia tych umów obowiązu-
ją wszystkich pracodawców danej 
branży, nawet jeśli nie są oni zrzesze-
ni w organizacjach, które zawierały 
umowę.

Branże, w których obowiązują upo-
wszechnione umowy zbiorowe to 
m.in.: BRANŻA BUDOWLANA 
oraz BRANŻA STOCZNIOWA.

Upowszechniona umowa zbiorowa 
dla branży budowlanej (fellesoveren-
skomsten for byggfagg 2010 - 2012) 
– postanowienia płacowe obowiązu-
jące od 1 kwietnia 2011:

Pracownicy wykwalifikowani: 	
159,00 kr na godzinę
Pracownicy niewykwalifiko-	
wani, z minimum rocznym 
doświadczeniem: 149,00 kr  
na godzinę
Pracownicy niewykwalifikowa-	
ni, bez doświadczenia w branży: 
143,00 kr na godzinę
Pracownicy poniżej 18-tego roku 	
życia: 96,00 kr na godzinę

 
Upowszechniona umowa zbiorowa 
dla branży stoczniowej (Verkstedso-
verenskomsten for skips- og verftsin-
dustrien) – postanowienia płacowe:

Pracobiorcy wykonujący prace 	
przy produkcji i montażu oraz 
prace instalacyjne w przemyśle 
stoczniowym powinni otrzymy-
wać wynagrodzenie za godzinę, 
wynoszące minimum:
a) 140,07 kr  - pracownicy wy-
kwalifikowani
b) 133,78 kr – pracownicy  
z doświadczeniem w branży
c) 127,56 kr – pracownicy bez do-
świadczenia/pomocnicy

Z wyjątkiem pracowników za-
trudnionych/przyjętych do pracy  
w miejscu pracy, w przypadku zle-
ceń wymagających nocowania poza 
domem należy wypłacić dodatek do 
stawki godzinowej w wysokości:

a)  28,01 kr – pracownicy wykwali-
fikowani

b)  26,76 kr – pracownicy z do-
świadczeniem w branży

c)  25,51 kr – pracownicy bez do-
świadczenia/pomocnicy

3.   CZAS PRACY

Standardowe normy czasu pracy
nie więcej niż 40 godzin tygo-	
dniowo i 9 godzin dziennie
w branżach objętych upowszech-	
nionymi umowami zbiorowy-
mi: 37,5 godzin tygodniowo i 7,5 
godz. dziennie
przy pracy zmianowej, nocnej 	
i ciągłej: 38 godzin tygodniowo 
(praca od poniedziałku do piąt-
ku); 36 godzin tygodniowo (praca 
przez cały tydzień)
w branżach objętych upo-	
wszechnionymi umowami 
zbiorowymi: dwuzmianowej:  
średnio 36,5 godzin tygodnio-
wo; trzyzmianowej: średnio  
35,5  godzin  tygodniowo
praca w trybie całodobo-	
wym: średnio 33,6 godzin  
tygodniowo

Nadgodziny
Za godziny wykraczające 	
poza normalny czas pracy na-
leży się dodatek w wysoko-
ści co najmniej 40% stawki  
podstawowej

Średnie przeliczanie czasu pracy
Ustawa o środowisku pracy  	
§ 10-5, dopuszcza ustale-
nie innego systemu/podziału  
czasu pracy, niż podstawowy.  
Warunkiem jest, by średni czas 
pracy w określonym przedziale 
czasowym mieścił się w grani-

cach zwykłego czasu pracy.

Średnie przeliczanie czasu pracy – 
maksymalne granice

Na podstawie indywidualnej 	
umowy z pracownikiem:

 Czas pracy, średnio przeliczony 
w ciągu maksymalnie 1 roku nie 
może przekroczyć ram normal-
nego czasu pracy. Nie może tez 
być dłuższy niż:
- 9 godzin w ciągu 24 godzin
- 48 godzin w ciągu tygodnia
Na podstawie umowy pracodaw-	
cy z przedstawicielami pracowni-
ków („lokalnym związkiem za-
wodowym”) - umowa zbiorowa:

 Czas pracy, średnio przeliczony 
w ciągu maksymalnie 1 roku nie 
może przekroczyć ram normal-
nego czasu pracy. Nie może tez 
być dłuższy niż:

 - 10 godzin w ciągu 24 godzin
 - 54 godziny w ciągu tygodnia
Taki przedłużony czas pracy nie 
może być stosowany dłużej niż  
6 tygodni pod rząd.

Za zgodą Inspekcji Pracy  
(Arbeidstilsynet):

Czas pracy, średnio przeliczony 	
w ciągu maksymalnie 26 tygodni 
(pół roku) nie może przekroczyć 
ram normalnego czasu pracy. Nie 
może też być dłuższy niż:
13 godzin w ciągu 24 godzin
48 godzin w ciągu tygodnia lub 
48 godzin średnio w ciągu 8 ty-
godni

Taki system czasu pracy musi zostać 
opracowany wspólnie z przedsta-
wicielami pracowników, a protokół 
ze spotkania należy załączyć do po-
dania do Inspekcji Pracy. Inspekcja 
ocenia, czy zaproponowany system 
jest konieczny ze względu na cha-
rakter pracy i czy nie będzie on nad-
miernie szkodliwy dla zdrowia / zbyt 
obciążający dla pracowników.

Barbara Liwo

10% STANDARDOWY ODPIS 
DLA OBCOKRAJOWCÓW

 Jest to odpis dziesięciu procent 
przychodu w danym roku po-
datkowym, nie więcej jednak niż 
40.000 kr. O ten odpis ubiegać się 
mogą pracujący w Norwegii cu-
dzoziemcy, dopóki nie uzyskają 
oni tzw. rezydencji podatkowej 
(więcej na ten temat poniżej) oraz 
osoby, które, przez 2 pierwsze lata 
pobytu w Norwegii mają rezyden-
cję podatkową. Standardowy odpis 
dla obcokrajowców ma za zadanie 
pokryć w formie  swoistego ryczał-
tu koszty związane z pracą z dala 
od kraju rodzinnego, takie jak: 
zakwaterowanie, wyżywienie i po-
dróże. W założeniu urzędu skarbo-
wego obejmuje także koszty opieki 
nad dziećmi (np. przedszkole) 
oraz specjalny odpis dla osób prze-
wlekle chorych, których wydatki 
na leczenie przekraczają rocznie 
9 180 NOK. Jeśli natomiast praco-
dawca pokrywa koszty związane  
z pracą w Norwegii (całkowicie lub 
częściowo) takie jak: wyżywienie, 
zakwaterowanie i podróże, należy 
sprawdzić, czy powyższy odpis się 
opłaca, ponieważ wszystkie tego 
typu świadczenia ze strony praco-
dawcy będą musiały w takim przy-
padku zostać wliczone w dochód.
 Należy pamiętać, że jeśli oboje 
małżonkowie mieszkają w Nor-
wegii oraz chcą - oboje lub tylko 
jedno z nich - skorzystać z odpisu 
10%, to oboje muszą mieć do tego 
odpisu prawo.

 O standardowy odpis 10% dla 
obcokrajowców można się ubiegać 
tak długo, dopóki w danym roku 
podatkowym nie przekroczyło się 
łącznie 183 dni pobytu w Norwe-
gii, czyli nie ustanowiło się rezy-
dencji podatkowej. W momencie 
pojawienia się rezydencji podat-
kowej odpis należy się tylko przez 
pierwsze dwa lata (rok, w  którym 
uzyskano rezydencję podatkową 
oraz rok następujący po nim).

Przykład: Pan Jan Kowalski pra-
cuje w Norwegii od 2007 roku.  
W 2007 przebywał na terenie 
Norwegii 120 dni, w 2008 - 103 
dni, w 2009 - 132 dni, a w 2010 
- 198 dni. W latach 2007-2009  
mógł ubiegać się o odpis 10%, 
gdyż nie miał rezydencji podat-
kowej w Norwegii, jednak w 2010 
przekroczył po raz pierwszy 183 
dni pobytu, ustalając tym samym 
rezydencję podatkową. Zatem 
Jan będzie mógł skorzystać z tego 
odpisu jeszcze tylko w roku 2010  
i 2011.

2. KLASA PODATKOWA
 
 Umożliwia rozliczanie się z po-
datku wraz z małżonkiem, znajdu-
jącym się w Polsce lub w Norwegii.
 O drugą klasę podatkową mogą 
także ubiegać się osoby samotnie 
wychowujące dziecko/dzieci, nieza-
leżnie od tego, czy dziecko przeby-
wa na terenie Norwegii, czy Polski.
 W przypadku osób żonatych/
zamężnych, do rozliczenia w 2. 
klasie podatkowej ma prawo każ-

dy, kogo współmałżonek wykazał 
w danym roku podatkowym przy-
chód mniejszy niż w  1/2 stawki 
G ustalonej na dany rok. (stawka 
G -> patrz definicja na końcu ar-
tykułu o emeryturach) Jeśli spełnia 
się ten warunek, należy oczywiście 
go udokumentować, przedstawia-
jąc następujące dokumenty:

akt ślubu,	
zaświadczenie o wspólnym za-	
mieszkaniu/zameldowaniu ze 
współmałżonkiem,
zaświadczenie z urzędu skarbo-	
wego o dochodach brutto mał-
żonka (jest ono wystawiane na 
podstawie złożonego zeznania 
podatkowego) lub o bezrobociu 
z Urzędu Pracy (należy na nim 
umieścić ewentualną kwotę wy-
płaconego zasiłku, jeśli się go 
pobierało).

Dokumenty potrzebne do uzyska-
nia drugiej klasy podatkowej w sy-
tuacji samotnego wychowywania 
dziecka/dzieci:

akt urodzenia dziecka/dzieci,	
zaświadczenie o wspólnym za-	
mieszkaniu z dzieckiem/dzieć-
mi,
dokument poświadczający sa-	
modzielną opiekę/utrzymywa-
nie dziecka/dzieci

ODPISY PENDLERA
 
Należą się każdemu, kto samo-
dzielnie ponosi koszty związane  
z pobytem w Norwegii (w cało-
ści lub częściowo) i dojeżdża do 
rodziny lub do samodzielnego 
mieszkania w Polsce.

Podatki 2011 – jakie masz prawa 
do odpisów z tytułu pracy w Norwegii?
Istnieją trzy podstawowe możliwości odpisów podatkowych – standardowy - 10-cio 
procentowy odpis dla obcokrajowców (10% standardfradrag for utenlandske arbeidtakere), 
druga klasa podatkowa – rozliczenie podatkowe pracowników będących w związku 
małżeńskim z osobą uzyskującą niskie dochody lub pracowników samotnie wychowujących 
dzieci (skatteklasse 2) oraz odpisy osoby „dojeżdżającej” z kraju ojczystego do pracy w 
Norwegii, dalej zwanej pendlerem (pendlerfradrag). Czego i kogo dotyczy każdy z nich?
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Jakie są wymogi dla osób będą-
cych w związku małżeńskim lub 
samotnie wychowujących dziec-
ko?

Udokumentowane mieszkanie 	
w Polsce wraz z małżonkiem lub 
dzieckiem.
Regularne podróże do kraju  	
ojczystego (co najmniej 3 razy  
w ciągu roku, najlepiej częściej).

Jakie są wymogi dla osób samot-
nych?

Osoby samotne w wieku 21 	
lat lub młodsze mogą odpisać 
od podstawy opodatkowania  
w Norwegii koszty życia poza 
krajem rodzinnym. W tym wy-
padku muszą udokumentować 
stałe zamieszkanie z rodzica-
mi w Polsce lub własne czy też 
wynajmowane mieszkanie w 
ojczyźnie oraz odbywać regular-
ne  wizyty w Polsce. Jeśli dana 
osoba mieszka z rodzicami, nie 
będzie mogła odliczyć kosztów 
zakwaterowania w Norwegii.
Osoby samotne w wieku 22 lat 	
lub starsze mogą odpisać kosz-
ty związane z życiem za granicą, 
wykazując, że na stałe mieszkają 
w samodzielnym mieszkaniu w 
Polsce (co należy udokumento-
wać aktem własności lub umo-
wą najmu lokalu) oraz muszą 
dodatkowo spełniać poniższe 
warunki:
1. Osoba samotna w wieku 22 lat 
lub więcej nie może zajmować 
„samodzielnego mieszkania”  
w Norwegii. Pod tym pojęciem 
kryje się lokum o powierzchni 
większej niż 30 metrów kwadra-
towych, będąca do dyspozycji 
takiej osoby przez rok lub dłu-
żej. Lokum, w którym mieszka 7 
lub więcej osób nie będzie uzna-
ne jako „samodzielne mieszka-
nie”. W dokumencie dotyczącym 
odpisów pendlera przez osoby 
samotne czytamy także, że przy 
staraniu się o nie, dana osoba 
będzie musiała udokumento-
wać wielkość zajmowanej przez 
siebie powierzchni mieszkalnej  

w Norwegii.
2. Osoby w wieku 22 lat i starsze 
muszą odwiedzać kraj ojczysty 
przynajmniej raz na trzy tygo-
dnie.

Czego dotyczą odpisy pendlera?
Zakładając, że polski pracownik 
pokrywa wszelkie koszty związa-
ne z pobytem w Norwegii samo-
dzielnie, odpisy dotyczą: kosztów 
podróży (z tym, że faktycznie 
odliczeniu będą podlegać jedy-
nie koszty przekraczające wartość 
13.700NOK, czyli tzw. udział wła-
sny), w tym także dojazdy z miej-
sca zamieszkania w Norwegii do 
pracy, wyżywienia (według zry-
czałtowanej stawki za każdy dzień 
pobytu na terenie Norwegii), za-
kwaterowania (czynsz oraz opłaty 
za energię elektryczną w Norwe-
gii). Wbrew powszechnej opinii 
nie odlicza się opłat za Internet.

Jakie dokumenty należy zbierać, 
aby ubiegać się o odpisy pendlera 
za rok 2011?
W przypadku osób będących  
w związku małżeńskim:

akt ślubu,* 
zaświadczenie o wspólnym  za-* 
mieszkaniu /zameldowaniu ze 
współmałżonkiem,
potwierdzenia minimum 3 po-* 
dróży do Polski w formie bile-
tów lub rezerwacji (nawet jeśli 
nie odlicza się kosztów podró-
ży, udokumentowanie odbytych 
podróży jest konieczne, by móc 
odliczyć pozostałe koszty),
potwierdzenie opłat za czynsz i * 
prąd w Norwegii.

W przypadku osób samotnie wy-
chowujących dziecko/dzieci:

akt urodzenia dziecka/dzieci,* 
zaświadczenie o wspólnym za-* 
mieszkaniu z dzieckiem/dzieć-
mi,
dokument poświadczający sa-* 
modzielną opiekę/utrzymywa-
nie dziecka,
potwierdzenia minimum 3 po-* 
dróży do Polski w formie bile-

tów lub rezerwacji (nawet jeśli 
nie odlicza się kosztów podró-
ży),
potwierdzenie opłat za czynsz  * 
i prąd w Norwegii.

W przypadku osób samotnych:
zaświadczenie o posiadaniu sa-* 
modzielnego mieszkania lub 
domu w Polsce (akt własności 
lub umowa najmu), w przypad-
ku osób do 21 roku życia może 
być zameldowanie w Polsce ra-
zem z  rodzicami,
potwierdzenia podróży co 3 ty-* 
godnie w formie biletów lub re-
zerwacji (nawet jeśli nie odlicza 
się kosztów podróży),
potwierdzenie opłat za czynsz  * 
i prąd w Norwegii,
zaświadczenie o wielkości * 
mieszkania w Norwegii.

 Mam nadzieję, że powyższy ar-
tykuł przybliżył wszystkim zainte-
resowanym możliwości odpisów 
podatkowych w Norwegii. W ko-
lejnym numerze zajmiemy się in-
nymi odpisami,  m.in. standardo-
wym odpisem dla rybaków i ma-
rynarzy, a także wyjaśnimy, co to 
jest minstefradrag (zryczałtowany 
koszt uzyskania przychodu) i jak 
się go oblicza.

* Wszystkie podane w tym arty-
kule wartości przytaczam za pu-
blikacjami urzędów norweskich 
datowanych na luty i marzec 
2011. Mogą one ulec zmianie.

** Wszystkie dokumenty, które za-
łącza się do rozliczenia podat-
kowego w Norwegii muszą być 
przetłumaczone na język norwe-
ski bądź angielski. Wyjątkiem są 
dokumenty drukowane na tzw. 
drukach unijnych, czyli wielo-
języczne dokumenty na zestan-
daryzowanych formularzach, 
honorowane we wszystkich pań-
stwach EOG.

Małgorzata Wincel

 Norweski system emerytal-
ny jest w dużym stopniu podob-
ny do polskiego i składa się z 
trzech elementów (posługując się 
terminologią przyjętą w Polsce -  
„filarów”): dwóchobowiązko-
wych i jednego dowolnego.

I. „filar”- Emerytura z Folketryg-
den 
 
 Podstawowym systemem eme-
rytalnym w Norwegii jest Folke-
trydgen (norweski Zakład ubezpie-
czeń społecznych),a członkostwo 
w nim jest warunkiem uzyskania 
większości świadczeń socjalnych w 
Norwegii, w tym również emerytu-
ry.
 
 Wysokość emerytury z Folke-
trygden zależy od kilku czynników. 
Po pierwsze, od wysokości zarobków, 
a dokładnie – od wysokości docho-
du będącego podstawą do emery-
tury (tzw.  pensjonsgivende inntekt). 

Po drugie, od długości członkostwa  
w Folketrygden i długości okresu 
składkowego (jak długo pracowa-
ło się w Norwegii i odprowadza-
ło składki do Folketrygden). Po 
trzecie, stanu cywilnego i tego, czy 
współmałżonek otrzymuje świad-
czenia z Folketrygden. 

II. „filar” - Obowiązkowe pracow-
nicze programy emerytalne (Obli-
gatorisk Tjenestepensjon - OTP) 
 OTP zostały wprowadzone  
w roku 2006, w ramach reformy 
systemu emerytalnego. Część eme-
rytury wypłacana z OTP nosi nazwę 
„tjenestepensjon”, czyli „emerytura 
usługowa”. Obowiązek utworzenia 
programu emerytalnego (OTP) dla 
pracowników obejmuje większość 
pracodawców w Norwegii.

Istnieją dwa typy OTP:
Oparte na stałej stopie składki (•	 in-
nskuddsbaserte pensjonsordnin-
ger) - pracownicy płacą określo-
ne z góry składki roczne. Progra-
my tego typu oferowane są przez 
banki, towarzystwa ubezpieczeń 
na życie, fundusze emerytalne  
i fundusze inwestycyjne.

Oparte na stałej stopie świadcze-•	

nia (ytelsesbaserte pensjonsord-
ninger) - zapewniają z góry okre-
śloną wysokość świadczenia, 
stanowiącego zazwyczaj okre-
ślony procent pensji pracownika 
w momencie jego przejścia na 
emeryturę. Programy tego typu 

oferowane są przez towarzystwa 
ubezpieczeń na życie i fundusze 
emerytalne.

Jeśli pracodawca wybrał program 
oparty na stałej stopie składki, jej 
wysokość musi wynosić co naj-
mniej 2% wynagrodzenia brutto 
(jeśli pensja mieści się pomiędzy  
1 a 12 G).

III. „filar” - Ubezpieczenia pry-
watne
  
 Każdy pracownik może, oprócz 
obowiązkowego uczestnictwa  
w Folketrygden i OTP, wykupić do-
datkowe ubezpieczenie emerytalne 
w prywatnym funduszu emerytal-
nym.
W jaki sposób Polacy mogą nabyć 
prawo do świadczeń emerytalnych 
z Norwegii? 
 
 Obywatele polscy nabywają pra-
wo do emerytury norweskiej, jeśli 
byli członkami norweskiego Zakła-
du ubezpieczeń społecznych przez 
okres minimum 3 lat, po ukończe-
niu szesnastego roku życia. 
 
 Nie muszą to być lata bezpo-
średnio po sobie następujące. Okre-
sy członkostwa sumują się. Moż-
na być członkiem Folketrygden 
przez rok, potem wrócić do Polski 
na kilka lat, aby ponownie przy-
jechać do Norwegii i uczestniczyć  
w Folketrygden przez kolejne 2 lata.  

Emerytura w Norwegii?
(część 1.)
Od przystąpienia Polski do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którego członkiem jest również 
Norwegia, minęło siedem lat. Coraz więcej osób, które podjęły pracę w Norwegii zastanawia się, 
czy po powrocie do kraju będzie miało prawo do świadczeń emerytalnych z Norwegii.
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W takiej sytuacji nadal ma się 
prawo do norweskiej emerytury.   
 
Kto może być członkiem Folke-
trygden? 
 
 Członkami zakładu ubezpie-
czeń społecznych stają się wszystkie  
osoby osiedlone, to znaczy 
przebywające w Norwe-
gii co najmniej przez rok,  
i/lub pracujące w Norwegii,  
z wyjątkiem osób oddelegowa-
nych do pracy w Norwegii przez 
firmę polską, które zwolnione są 
z członkostwa w Folketrygden 
na podstawie dokumentu E 101 
i pozostają członkami polskie-
go ZUS-u. Wtedy nie są za nie 
odprowadzane składki na ubez-
pieczenia społeczne w Norwegii.  
 
 Jeśli osoba pracująca w Norwe-
gii przeprowadzi łączenie rodzin  
i sprowadzi do Norwegii współmał-
żonka, osoba ta również zostanie  
objęta członkostwem w Folketryg-
den i uzyska po 3 latach prawo do 
świadczeń emerytalnych - nawet  
jeśli nigdy nie podejmie pracy  
w Norwegii.
 
Jak można sprawdzić, czy jest się 
członkiem Folketrygden? 
 
 Pracodawcy polscy nie zawsze 
informują pracowników, gdzie od-
prowadzają za nich składki na ubez-
pieczenia społeczne. To, czy składki 
były odprowadzane w Norwegii, 
czy nie, widać na wyniku rozlicze-
nia podatkowego (nor. Skatteopp-
gjør, ang. Tax assessmant notice).  
 
 Należy sprawdzić pozycję Pen-
sjonsgivende inntekt / Pensiona-
ble income. Jeśli wartość podana 
w tym punkcie będzie stanowić 
równowartość wszystkich uzy-

skanych w Norwegii dochodów 
brutto w danym roku, oznacza to, 
że całość dochodu podlegała obo-
wiązkowi składkowemu, a pra-
cownik był członkiem Folketryg-
den przez cały okres zatrudnienia.  
 
 Jeśli wartość będzie niższa niż 
suma dochodów brutto, oznaczać to 
będzie, że część dochodów zwolnio-
na była z obowiązku składkowego  
i w tym okresie pracownik nie był 
członkiem Folketrygden. Taka sytu-
acja często zdarza się w przypadku 
osób, które zostały oddelegowane  
do Norwegii przez firmę polską,  
a potem zmieniły pracę i zatrud-
niły się bezpośrednio w firmie  
norweskiej. 
 Jeśli wartość pozycji Pensjons-
givende inntekt/Pensionable income 
wynosi zero, oznacza to, że pracow-
nik był przez cały czas członkiem 
polskiego systemu ubezpieczeń 
społecznych.

Emerytura z Folketrygden 
 
 Emerytura uzyskiwana z norwe-
skiego systemu ubezpieczeń społecz-
nych, czyli z „I filaru”, jest podsta-
wowym elementem świadczeń eme-
rytalnych wypłacanych w Norwegii.  

Części składowe 
 Emerytura z Folketrygden skła-
da się z emerytury podstawowej 
(grunnpensjon), emerytury dodat-
kowej (tillegspensjon) i/lub dodatku 
specjalnego (særtillegg). Dodatek 
specjalny będzie wypłacany emery-
tom, którzy nie wypracowali sobie 
prawa do emerytury dodatkowej, 
lub jeśli wysokość emerytury do-
datkowej jest niższa niż wysokość 
dodatku specjalnego. Emeryci ma-
jący na utrzymaniu współmałżonka 
i/lub dzieci mogą otrzymać doda-
tek opiekuńczy (forsørgingstillegg) 
- po sprawdzeniu wysokości  
dochodów.
C.d.n.

Barbara Liwo

Słowniczek :
G – od: „grunnbeløp” – stawka pod-
stawowa norw. Zakładu ubezpieczeń 
społecznych (Folketrygden). Podsta-
wowa wartość przy wyliczaniu róż-
nego rodzaju świadczeń i/lub praw 
do nich. Obecnie (lato 2011) staw-
ka ta wynosi 79 216 NOK rocznie  
(6 601,33 NOK miesięcznie). Stawka ta 
jest podnoszona przez Storting (parla-
ment norweski) raz do roku.

(całość słowniczka pojęć związanych z 
norweską emeryturą ukaże się razem z 
ostatnią  częścią artykułu).

 Kancelaria adwokacka Tryti  
& Co, która od ponad 20 lat ofe-
ruje doradztwo prawne i gospo-
darcze, zarówno dla klientów 
norweskich, jak i międzynarodo-
wych, od jakiegoś czasu cieszy się 
niezwykle efektowną współpracą 
z firmą Polish Connection. Dzięki 
artykułom z serii: Norweski praw-
nik radzi, prawnicy będą dzielić 
się z Państwem swoją wiedzą oraz 
doświadczeniem.

 Tryti & Co dysponuje dużą 
praktyką w wielu sektorach go-
spodarki, w tym w branży budow-
lanej. Pracuje z zaangażowaniem, 
aby przyczynić się do umocnienia 
stosunków gospodarczych mię-
dzy Norwegią a Polską. W wielu 
obszarach działalności gospodar-
czej kancelaria działa w imieniu 
polskich klientów w Norwegii,  
a wraz z adwokatami w Polsce - 
stara się zapewnić swoim norwe-
skim klientom efektywną pomoc 
w prowadzeniu biznesu lub na-
wiązywaniu kontaktów w Polsce.

 ,,Często szczególnie w branży 
budowlanej, polscy przedsiębior-
cy, którzy zaczynają działalność  
w Norwegii, mają problemy  
z przejściem na nowy rynek, a nie-
które reguły, którymi ów rynek się 
rządzi, mogą być dość nietypowe, 
czasem wręcz mylące.” zauważają 
prawnicy. Tym, którzy prowadzą 
lub chcą prowadzić działalność 
gospodarczą w Norwegii, zalecają, 
aby przygotowali się na niektóre 
szczególne aspekty norweskie-

go sektora biznesu oraz systemu 
prawnego. 
 Norweski świat biznesu ma 
znacznie bardziej formalny cha-
rakter aniżeli polski. Co prawda, 
zarówno ustne i pisemne porozu-
mienia są tak samo wiążące, ale  
w celu uniknięcia sytuacji spor-
nych, warto zawsze zawierać 
umowy i porozumienia w formie 
pisemnej. Jeśli nie chce się tracić 
czasu i sił na szczegółowy kon-
trakt, bardzo przydatne może być 
spisanie tylko najważniejszych 
jego punktów. Większość Norwe-
gów mówi w języku angielskim, 
więc można posługiwać się nim 
nawet w formach pisemnych.

 W niektórych branżach, 
zwłaszcza w norweskim sektorze 
budowlanym, szerokie zastoso-
wanie mają standardowe umowy. 
Bardzo wiele warunków i rozwią-
zań, które funkcjonują w umo-
wach standardowych, jest opra-
cowywanych poprzez długotrwałe  
i rozległe doświadczenie w bran-
ży. Dlatego też bardzo powszech-
ne jest realizowanie umów według 
modelu standardowego, mimo że 
tego typu kontrakt nie został pod-
pisany.

 Przedsiębiorca prowadzący 
działalność gospodarczą musi 
również mieć świadomość, że 
norweskie ustawodawstwo na-
kłada silną ochronę na ogół kon-
sumentów. Aby sprzedać produkt 
lub usługę bezpośrednio konsu-
mentowi, lub produkt przezna-

czony na rynek konsumencki, na-
leży zdawać sobie sprawę z tego,  
że konsumentom przysługuje sze-
reg praw, nawet jeśli nie są one za-
warte w kontrakcie.
 
 Dotyczy to większości ob-
szarów, gdzie jedną ze stron jest 
przedsiębiorca, natomiast druga 
strona funkcjonuje jako osoba 
prywatna.  W branży budowlanej 
szczególnie istotną rolę odgrywa 
ustawa o usługach rzemieślniczych 
(håndverkertjenesteloven) oraz 
ustawa o budownictwie mieszka-
niowym (bustadoppføringsloven). 
Ustawy te zostały sporządzone  
w oparciu o ten sam model,  
a większość postanowień w nich 
zawartych jest stosunkowo po-
dobnych w treści.

 Sprawa sądowa może być za-
równo czasochłonnym, jak i kosz-
townym problemem.  Ponosi się 
koszty związane z opłatami admi-
nistracyjnymi, rozpatrywaniem 
sprawy w sądzie oraz wynajęcia 
prawnika. Najczęstszym proble-
mem dla polskich przedsiębiorców 
w Norwegii jest sytuacja, kiedy  
w wyniku rozbieżności w relacji  
z klientem nie otrzymują zapłaty 
za wykonaną usługę. W tym miej-
scu zastosowanie znajduje pisem-
na umowa, zgodnie z zaleceniami 
powyżej, lub jeśli można w inny 
sposób udowodnić swoje rosz-
czenie, istnieje instytucja, która 
potrafi rozwiązywać takie sprawy 
szybciej, łatwiej i taniej.

Norweski prawnik radzi
-  Lars T. Berntsen
,,Skorzystaj z pomocy prawnika przy zawieraniu umowy, zamiast zwracać się o pomoc przy rozwiązaniu pro-
blemów związanych z realizacją usługi. Pomoc prawnika w związku z podpisaniem umowy należy uznać za 
ubezpieczenie się, by zapobiec stratom z tytułu projektu, w który się zaangażowano.” - radzi Lars Berntsen, 
prawnik i doradca z firmy Tryti&Co.  
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 Rada rozjemcza (forliksrådet) 
jest najniższą instancją w norwe-
skim systemie prawnym i składa 
się z trojga ludzi, którzy są wy-
bierani w danej gminie. Istnieje 
osobny formularz dla wniosku  
o postępowanie rozjemcze (for-
liksklage), który jest bardzo łatwy 
do wypełnienia. Zarówno jego 
wypełnienie, jak i mediacja rady, 
powinny odbyć się bez pomocy 

prawnika. Opłata za postępowa-
nie rozjemcze jest znacznie niższa 
aniżeli koszty procesu sądowego, 
poza tym, postępowanie przebie-
ga znacznie szybciej. Decyzje rady 
rozjemczej można zastosować  
w celu wyegzekwowania roszczeń, 
co zwiększa szanse na uzyskanie 
należnej zapłaty.
 Pracownicy Tryti & Co, wspól-
nie ze swoimi partnerami, zarów-

no w Polsce, jak i w Norwegii, 
będą służyli pomocą w związku  
z działalnością biznesową między 
tymi krajami. Zarówno pod wzglę-
dem doradztwa, jak i szkoleń, czy 
też ogólnego wsparcia prawnego, 
ich doświadczony zespół dołoży 
wszelkich starań by zapewnić bez-
pieczne i udane projekty w Nor-
wegii.

LARS BERNTSEN   
 

 Od 2007 roku adwokat i partner  
w firmie Tryti & Co AS. W 2000 skoń-
czył prawo na Uniwersytecie w Oslo. 
Jest autorem rozpraw z zakresu prawa 
telekomunikacyjnego. Lars T. Berntsen 
posiada wszechstronne doświadczenie  
w doradztwie prawnym branż teleko-
munikacyjnych oraz IT w Norwegii i na 
świecie. Specjalizuje się także w prawie 
pracy i prawie handlowym.

Od ponad 20-tu lat oferujemy doradz-
two prawne i handlowe dotyczące nieru-
chomości oraz branży budowlanej. Nasi 
klienci to małe i średnie przedsiębiorstwa, 
agencje rządowe oraz osoby prywatne. 
Dzięki wszechstronnemu doświadcze-
niu oraz ciągłemu rozwojowi, potrafimy  
zapewnić najwyższy standard usług  
prawnych. Ponadto, wszystkim na-
szym klientom, doradzamy działania,  
które mogą podjąć, aby zapobiec stratom 
i zwiększyć swe zyski.

Tryti & Co AS
Akersgata 8 
0158  OSLO

Tel.: +47 22 94 18 00
www.tryti.no

 Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom polskich przedsiębiorców, 
prowadzących działalność na terenie 
Norwegii, a jednocześnie chcąc 
skłonić Państwa do sięgnięcia po 
naszą publikację w przyszłości,  
w niniejszym numerze jedynie 
sygnalizujemy wstępnie problemy, 
którymi szczegółowo zajmiemy się 
w kolejnych wydaniach. Jednocze-
śnie chcielibyśmy zachęcić Państwa 
do skorzystania z poniższych ad-
resów mailowych, abyście tą drogą 
zgłaszali problemy natury prawnej, 
podatkowej i ubezpieczeniowej, 
które stanowić będą dla nas kanwę 
do ich rozwinięcia w następnych ar-
tykułach:  Norwegia@hklegal.pl lub  
Norwegia@hktax.pl.
 Nie możemy niestety zagwaran-
tować, iż każde postawione przez 
Państwa pytanie znajdzie swoją 
bezpośrednią odpowiedź w kolej-
nych wydaniach naszej publikacji, 
ale dołożymy wszelkich starań, aby 
informacje natury ogólnej, które bę-
dziemy publikować, pozwoliły Pań-
stwu na podjęcie właściwych decyzji  
biznesowych.  

PRAWO
 Podejmując decyzję o rozpoczę-
ciu prowadzenia działalności, polski 
przedsiębiorca staje przed zasadni-
czym problemem, mającym na tym 
etapie pierwszorzędne znaczenie – 
prowadzenia działalności w dalszym 
ciągu na terenie Polski, a do pracy za 
granicą kierowania jedynie swoich 
pracowników w drodze różnorakich 

czynności prawnych, czy też zało-
żenia przedsiębiorstwa już bezpo-
średnio za granicą. W naszej części 
wydawnictwa postaramy się naświe-
tlić Państwu praktyczne aspekty 
prowadzenia działalności na terenie 
Norwegii, lecz z pozostawieniem 
głównej siedziby przedsiębiorstwa na 
terenie Polski.
 Mając zatem siedzibę w Polsce  
i decydując się na „wysłanie” swoich 
pracowników za granicę, polski 
przedsiębiorca po raz kolejny staje 
przed decyzją zarządczą, tym razem 
„w jaki sposób?”. Polskie prawo po-
zwala pracodawcy na skorzystanie  
z instytucji „podróży służbowej” lub  
z „oddelegowania”, które to instytucje 
– choć do siebie zbliżone – to jednak 
skutkują odmiennymi konsekwen-
cjami natury prawnej, podatkowej, 
a także podlegania ubezpieczeniom. 
A zatem po raz kolejny okazuje się, 
że „prawie” robi różnicę… i o tym 
na pewno dowiecie się Państwo  
w kolejnych wydaniach, podobnie jak  
i o ciążącym na polskim pracodaw-
cy w Norwegii obowiązku prze-
strzegania przepisów norweskich  
w zakresie szeroko rozumianego pra-
wa pracy, o ile te ostatnie przewidują 
warunki dla polskiego pracownika 
korzystniejsze lub mniej restrykcyj-
ne, niż polskie przepisy.

PODATKI
 Podatki to tematyka niewdzięcz-
na – wszyscy je płacimy, choć nikt ich 
nie lubi. Płacić je musi również polski 
pracodawca w Norwegii.

 Z punktu widzenia opodatkowa-
nia dochodów samego przedsiębiorcy 
(spółki lub osoby fizycznej) kluczowe 
znaczenie ma z pewnością kwestia 
istnienia lub nie istnienia tzw. zakła-
du (ang. permanent establishment) 
polskiego przedsiębiorcy na terenie 
Norwegii, pociągająca za sobą ko-
nieczność opodatkowania na terenie 
Norwegii dochodów tam osiąganych 
wg zasad tam obowiązujących oraz 
konieczność prowadzenia ksiąg ra-
chunkowych (ewidencji podatkowej) 
wg tamtejszych zasad. Jednocześnie 
polski przedsiębiorca, pozostając re-
zydentem podatkowym Polski, musi 
nadal rozliczać się z podatku w Polsce, 
mając przy tym prawo do rozliczenia 
podatku zapłaconego w Norwegii.  
W praktyce obecnie najwięcej chyba 
problemów powodują nowe regula-
cje konwencji polsko – norweskiej, 
dotyczące powstawania zakładu  
w przypadku przedsiębiorstw,  
które na terenie Norwegii wykonują 
usługi przy pomocy osób czasowo 
przebywających w Norwegii. Posta-
ramy się pomóc wyjaśnić choć część 
z nich.
 Przybliżymy także Państwu pro-
blemy międzynarodowego opodatko-
wania odsetek, dywidend i należności 
licencyjnych, które mogą mieć szcze-
gólne znaczenie dla tych z Państwa, 
którzy zdecydowali się utworzyć  
w Norwegii odrębne spółki, posiada-
jące osobowość prawną, i z którymi 
zawierają transakcje dotyczące np. 
ich finansowania, wyposażania  
w wartości niematerialne i prawne 

Polski pracownik 
i pracodawca w Norwegii
Norwegia to kraj nie tylko malowniczy, przyciągający rzesze turystów swoimi wyjątkowymi krajobraza-
mi, ale także od lat uznawany przez ONZ za jedno z najlepszych miejsc do życia – poziom zamożności  
społeczeństwa jest wysoki, a przywileje socjalne rozbudowane. Nie trzeba udowadniać, iż jest to także kraj 
przyjazny naszym rodakom, z którym wielu z nich postanowiło na trwałe związać swoje zawodowe losy, 
nierzadko przenosząc tam centrum swojego życia zawodowego poprzez podjęcie zatrudnienia, czy zało-
żenie własnej działalności gospodarczej w jednej z dostępnych form. Z najnowszego raportu, przygoto-
wanego przez Byggenæringens Landsforening (Krajowy Związek Branży Budowlanej w Norwegii) wynika,  
iż już co czwarty pracownik zatrudniony w sektorze budowlanym w Norwegii jest cudzoziemcem, z czego 
blisko 36% stanowią Polacy.  
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(patenty, prawa autorskie itp.), czy 
też po prostu pobierają i transfe-
rują do Polski zyski z tych spółek. 
W naszych publikacjach poruszać 
będziemy także problemy opo-
datkowania polskim podatkiem 
VAT transakcji pomiędzy polskimi  
i norweskimi podmiotami oraz za-
gadnienia importu usług.
 Polski przedsiębiorca, jako 
płatnik podatku dochodowego 
od osób fizycznych, rozstrzygnąć 
musi natomiast dwie podstawowe 
kwestie: pierwszą z nich, związaną  
z prawidłowym poborem zaliczek na 
podatek dochodowy od dochodów 
pracowników świadczących pracę  
w Norwegii oraz drugą, związaną  
z ich rozliczeniem rocznym. Od-
powiedzi, w jaki sposób powinien 
postąpić prawidłowo, w zależności 
od spełnienia określonych warun-
ków, szukać będziemy dla Państwa 
zarówno w ustawie o podatku do-
chodowym od osób fizycznych jak 
i w regulacjach konwencji polsko 
– norweskiej, obowiązującej od dnia  
1. stycznia 2011r.
 Postaramy się także znaleźć 
rozwiązania dla problemów natury 
praktycznej, powiązanych z przeli-
czaniem dochodów pracowników, 
otrzymujących wynagrodzenie 
bezpośrednio w walucie obcej oraz 
kwestii związanych ze składaniem 
rocznego zeznania o osiągniętych 
dochodach przez tych pracowni-
ków, przyjętej metodzie unikania 
podwójnego opodatkowania oraz 
dostępnych ulgach i odliczeniach, 
związanych z uzyskiwaniem docho-
dów zagranicznych.  

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
 Podatki to jednak nie jedyna dani-
na publicznoprawna, którą przychodzi 
nam płacić. Obok nich znaczącą pozy-
cję zajmują składki na obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne.
 Jakkolwiek Norwegia znalazła 
się wśród państw Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (obok Lich-
tensteinu i Islandii) oraz Szwajcarii, 
które nie ratyfikowały dotąd zmian 
w systemach koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, obowią-

zujących od dnia 1. maja 2010r. (jak-
kolwiek prace nad ich ratyfikacją są 
już mocno zaawansowane) to nadal 
stosuje zasady wynikające z Rozpo-
rządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 
z dnia 14. czerwca 1971r. w sprawie 
stosowania systemów zabezpieczenia 
społecznego w stosunku do pracow-
ników najemnych, osób prowadzą-
cych działalność na własny rachunek 
oraz do członków ich rodzin prze-
mieszczających się we Wspólnocie.
 W praktyce oznacza to, iż polski 
pracownik przejściowo wykonują-
cy pracę na terytorium Norwegii, 
czyli oddelegowany lub odesłany 
tam przez polskiego pracodawcę,  
w drodze wyjątku od ogólnej za-
sady obowiązku odprowadzania 
składek na ubezpieczenie społeczne 
w kraju świadczenia tej pracy (czy-
li właśnie w Norwegii), podlega  
w tym okresie polskiemu ustawo-
dawstwu z zakresu zabezpieczenia 
społecznego, pod warunkiem 
spełnienia warunków określonych  
w cytowanym Rozporządzeniu Rady, 
a właściwa instytucja zajmująca się 
zabezpieczeniem społecznym w Pol-
sce, czyli ZUS, potwierdziła formu-
larz E 101 dla tego pracownika.
Zasady prawidłowego wypełniania 
formularza E 101 wraz z informa-
cją w celu jego potwierdzenia oraz 
pozostałymi wymaganymi załącz-
nikami dla zbadania przez ZUS 
spełnienia tzw. warunków wysłania, 

zawartych w cytowanym Rozporzą-
dzeniu Rady oraz decyzji Komisji 
Administracyjnej je interpretującej, 
przedstawimy Państwu w kolejnych 
wydaniach naszego periodyku.
 Z punktu widzenia polskiego 
pracownika, świadczącego pracę 
w Norwegii niezwykle istotne jest 
także ustalenie, czy okresy pracy  
w Norwegii zostaną zaliczone do 
okresów składkowych, a w konse-
kwencji odprowadzane składki na 
ubezpieczenie społeczne budować 
będą kapitał przyszłej emerytury 
pracownika w Polsce. Również i tę 
tematykę poruszymy dla Państwa w 
kolejnych wydaniach, ze szczegól-
nym uwzględnieniem strony prak-
tycznej, tj. dokumentów niezbędnych 
dla pracownika w celu  wykazania 
odprowadzanych składek.
  Mając nadzieję, że nasza pu-
blikacja okaże się przydatna dla 
rozwiązywania przez Państwa pro-
blemów wynikających z prowadzenia 
działalności gospodarczej na styku 
dwóch państw i dwóch odmiennych 
systemów prawnych, raz jeszcze  
zachęcamy Państwa do aktywnego 
wpływu na jej treść, poprzez zada-
wanie pytań.

Maciej Kucharski

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

Kancelaria Radców Prawnych ”Hałoń & Kucharski” spółka partnerska  
z siedzibą w Gdańsku to kancelaria radców prawnych i adwokatów, spe-
cjalizująca się w kompleksowym doradztwie prawnym i podatkowym 
dla  przedsiębiorców, łącząca wiedzę i doświadczenie zdobyte w du-
żej międzynarodowej firmie z indywidualnym podejściem do Klienta.  
Szeroki zakres świadczonych usług prawnych i podatkowych obejmuje  
w szczególności: prawo spółek, prawo cywilne, prawo pracy i ubezpie-
czeń społecznych związane z szeroko rozumianym prowadzeniem dzia-
łalności 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.

Co zgłaszamy do w/w urzędu?
Zlecenia i pracobiorców do norweskich władz skarbowych. Każdy zagraniczny podmiot •	
gospodarczy, wykonujący działalność na terenie Norwegii lub na norweskim szelfie 
kontynentalnym ma obowiązek dostarczyć do urzędu informacje dotyczące samego 
zlecenia, jak i pracowników zatrudnionych przy jego realizacji. Informacje takie podaje się 
na formularzu RF-1199 .
Składamy roczne zeznania podatkowe (norweskie Pit-y)•	
Odwołujemy się do władz podatkowych od naliczonego podatku•	

Zadajemy pytania dotyczące:
Obowiązku podatkowego dotyczącego spółek/firm i pracowników•	
Wydawania kart podatkowych odnośnie zaliczek na podatki pracowników•	
Obowiązku prowadzenia księgowości i kontroli audytorskiej•	
Ustaleń, czy mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, czy stosunkiem pracy•	

Należy pamiętać, że wszelkie pytania należy kierować w języku norweskim, innych językach 
skandynawskich lub w języku angielskim.

Pod tym numerem (od godziny 8:00 do 15:30) skontaktujesz się z biurem Centralnego Urzędu 
podatkowego ds. Zagranicznych: +47 51 96 96 00.

Adres elektroniczny:  sfu@skatteetaten.no

Adres korespondencyjny: Postboks 8031
 4068 STAVANGER

Adres urzędu:   Lagårdsveien 46
 4010 STAVANGER
Godziny otwarcia:  9:00 do 15:00 (poniedziałek-piątek)

Barbara Krasowska

Centralny Urząd Skarbowy 
ds. Zagranicznych
Sentralskattekontoret 
for utenlandssaker (SFU)
Centralny Urząd Skarbowy ds. Zagranicznych jest urzędem skarbowym o zasięgu ogólnokra-
jowym, obsługującym zarówno zagranicznych przedsiębiorców, wykonujących działalność na 
terenie Norwegii, jak i pracobiorców, pracujących dla podmiotów, mających siedziby w innych 
państwach. Do jego głównych zadań należy obliczanie podatku (skatt), składek na ubezpie-
czenie społeczne (trygdeavgift) i podatku od towarów i usług (VAT- merverdiavgift). Pobie-
raniem wyliczonych podatków zajmuje się następnie Urząd Poborcy Podatkowego ds. Zagra-
nicznych - Skatteoppkrever Utland.)
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Czym jest ubezpieczenie  
od wypadków przy pracy  
(yrkeskadeforsikring)?

 Ubezpieczenie yrkesska-
deforsikring pokrywa koszty 
leczenia i odszkodowania w sy-
tuacji wypadku lub choroby na-
bytej przez pracownika w pracy, 
w czasie pracy i w miejscu pracy 
lub podczas wykonywania przez 
niego prac bądź zadań zleconych 
przez pracodawcę poza podsta-
wowym miejscem pracy (np.  
w czasie wyjazdu służbowego).

 Celem ubezpieczenia jest za-
pewnienie pomocy materialnej 
pracownikom, względnie (jeśli 
pracownik w wyniku wypadku 
przy pracy poniósł śmierć) ich 
najbliższym w sytuacji, gdy wy-
padek przy pracy lub nabyta cho-
roba zawodowa doprowadziła do 
trwałego obniżenia zdolności do 
zarobkowania, trwałego inwa-
lidztwa lub śmierci.

Polish Connection: Czy ubez-
pieczenie od wypadków przy 
pracy (yrkeskadeforsikring)  
jest w Norwegii obowiązkowe?

Thomas Benestad: Tak. Wszy-
scy pracodawcy w Norwegii są  
zobowiązani, zgodnie z Ustawą  
o ubezpieczeniu od uszkodzeń 
ciała będących następstwem wy-
konywanej pracy (yrkeskadefor-
sikringsloven), do posiadania 
takiego ubezpieczenia dla wszyst-
kich swoich pracowników. Dla 
pracownika jest ono gwarancją 
uzyskania odszkodowania, jeśli 
ucierpi w wyniku uszkodzeń lub 
chorób, będących następstwem 
wykonywanej pracy.

PC: Czy każdy pracownik  
ma prawo do takiego ubezpie-
czenia?

TB: Każdy, nawet jeśli np. pracuje 
w niepełnym wymiarze godzin. 
Pracodawca, który nie zapewni 
tego ustawowego ubezpieczenia 
swoim pracownikom ryzykuje nie 
tylko karę, ale także możliwość 
żądania odszkodowania ze strony 
pracownika. Jeśli pracodawca nie 
zawrze ubezpieczenia od uszko-
dzeń ciała będących następstwem 
wykonywanej pracy – sprawa trafi 

do Towarzystwa Ubezpieczenio-
wego (Yrkeskadeforsikringsfore-
ningen).

PC: Jaka jest procedura w sytu-
acji wypadku przy pracy?

T.B.: Gdy ucierpi się wskutek wy-
padku podczas wykonywanej pra-
cy bardzo ważne jest, aby w miarę 
możliwości zabezpieczyć dowody 
na to, iż wypadek miał miejsce, 
wydarzył się w pracy oraz że w 
jego wyniku odniosło się uszczer-
bek na zdrowiu. Ważne jest, aby 
zapisać nazwiska świadków, jeśli 
tacy są, i zabezpieczyć dokumen-
ty (zgłoszenie szkody – skademel-
ding). Bardzo ważne jest również, 
aby niezwłocznie udać się do le-
karza w celu medycznego udoku-
mentowania wypadku i szkody. 
Należy regularnie kontrolować 
swój stan zdrowia po wypadku, 
wizytami lekarskimi, aby posia-
dać dokumentację dolegliwości  
i ewentualnych szkód, których się 
doznało. Ponadto sprawę należy 
zgłosić do firmy ubezpieczeniowej 
(lub do Towarzystwa Ubezpiecze-
niowego w przypadku, gdy pra-
cownik nie został ubezpieczony od 

Ubezpieczenie od wypadków  
przy pracy (yrkesskadeforsikring)
Thomas Benestad, radca prawny w kancelarii Salomon&Johansen z szerokim doświadczeniem  
w pomocy Polakom w Norwegii, przybliży temat ubezpieczenia od wypadków przy pracy.

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

wypadków przy pracy), do NAV 
(jako szkodę na zdrowiu powstałą 
podczas pracy) oraz do Inspekcji 
Pracy (Arbeidstilsynet). Dalej na-
leży sprawdzić, czy istnieją inne 
ubezpieczenia lub firmy ubez-
pieczeniowe, które mogłyby być  
w danej sytuacji przydatne. Na-
sza kancelaria stworzyła stronę 
internetową w języku polskim  

www.prawo.no, której jestem 
współautorem. Mam nadzieję, 
że pomoże tym, którzy ucierpieli  
w rezultacie wypadku przy 
pracy lub w wyniku wypadku  
drogowego.

PC: Podsumowując – o czym 
muszą pamiętać pracodawcy  
w Norwegii?

T.B.: Należy pamiętać, że yrke-
skadeforsikring, czyli ubezpiecze-
nie od uszkodzeń ciała będących 
następstwem wykonywanej pracy, 
jest obowiązkowe. Każdy wypa-
dek przy pracy musi być zgłoszo-
ny do NAV oraz Inspekcji Pracy 
(Arbeidstilsynet).

THOMAS BENESTAD 

Absolwent Wydziału Prawa 
Uniwersytetu w Oslo. 

Od 2004 roku adwokat 
w kancelarii  Salomon&Johansen.

Tullinsgate 2, 0166 Oslo
Adres korespondencyjny:

Postboks 7144, St. Olavs plass
0130 Oslo

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

post@salomon-johansen.no

Kancelaria 
Salomon&Johansen 

prowadzi ponad 100 spraw 
dotyczących polskich obywateli; 

jej główne specjalizacje 
w tym zakresie to:  

wypadki przy pracy, wypadki 
drogowe, ofiary przemocy 

oraz idące za tym  
wszelkiego  rodzaju  

odszkodowania.



NORWEGIA PO GODZINACH

18

NORWEGIA PO GODZINACH

19

 Finnmark jest jednym z naj-
bardziej interesujących regionów 
Norwegii. Jest to  najbardziej na 
północ wysunięta prowincja lądowa 
tego kraju. Około 48 tys. km2  po-
wierzchni czyni ją  największa pod 
względem powierzchni. Kraina ta 
jest najsłabiej zaludnionym okrę-
giem Norwegii ( około 1,5 osoby/
km2). Liczba mieszkańców Finn-
marku wynosi około 73 tys. osób. 
Są oni skupieni w głównych mia-
stach tego rejonu – Alta, Hammer-
fest i Vadsø. Znakiem rozpoznaw-
czym Finnmarku jest zróżnicowa-
nie kulturowo-narodowościowe.  
W interakcję wchodzą tutaj kul-
tury: norweska, fińska, rosyjska  
i samska (lapońska).

Pozory mylą
 Finnmark najczęściej kojarzy 
się z surową, niedostępną i wrogą 
północną rubieżą kontynentu eu-
ropejskiego. Nic bardziej mylnego! 
Zarówno uwarunkowania geo-
graficzne, jak i ekonomiczne tego  
regionu są bardzo przyjazne. 

Zimą nie aż tak zimno
 Temperatury panujące na wy-
brzeżu Finnmarku nie są tak do-
kuczliwie niskie, jak można by się 
spodziewać. Jest to następstwem 
oddziaływania ciepłego prądu mor-
skiego, Golfsztromu, który spra-
wia, że temperatura w tym rejo-
nie jest średnio o 20°C wyższa niż  
w innych obszarach dalekiej półno-
cy, jak np. Alaska, Grenlandia, czy 
Syberia. Zimy na wybrzeżu Fin-
nmarku są bardzo łagodne, tem-
peratura nie spada zwykle poniżej 
-4°C. Latem zaś w rejonie wybrzeża 
można się spodziewać nawet 25°C. 
Należy jednak mieć na uwadze,  
że dane te dotyczą tylko rejonów 

przybrzeżnych. W głębi lądu tempe-
ratury zimą są znacznie niższe, ale 
za to latem jest tam o wiele cieplej 
niż na wybrzeżu: 25 - 32°C. Finn-
mark cechują bardzo zmienne i ka-
pryśne warunki atmosferyczne. To 
jednak nie powinno nikogo dziwić, 
ponieważ mamy tam do czynienia  
z klimatem subarktycznym. 

Umiesz liczyć? Licz na pomoc!
 Finnmark charakteryzuje się in-
teresującymi i kuszącymi z punktu 
widzenia gospodarczego warunka-
mi ekonomicznymi. W regionie tym 
kładzie się duży nacisk na wszelkie-
go rodzaju ulgi i dofinansowania, 
zarówno dla podmiotów indywi-
dualnych, jak i dla przedsiębiorców. 
Celem tych udogodnień jest zachę-
cenie ludzi do osiedlenia się na tym 
słabo zaludnionym obszarze. Wśród 
ulg i innych korzyści dostępnych dla 
wszystkich, możemy wymienić mię-
dzy innymi:

Częściowe umarzanie kredytów stu-
denckich

 Każdy, kto żyje i pracuje  
w rejonie Finnmark (ulga dotyczy 
również okręgu Północny Troms) 
może otrzymać roczne umorzenie 
kredytu studenckiego do warto-
ści 10% pierwotnej kwoty kredytu 
– maksymalnie 25 000 NOK rocz-
nie. Wymagania ustala norweska 
Lånekasse (Państwowy Fundusz 
Kredytów Edukacyjnych).

Mniejsze podatki
 Każdy, kto mieszka w rejonie 
Finnmark/Północny Troms i płaci 
podatek otrzymuje automatycznie 
odpis od swojego przychodu w wy-
sokości 15 000 NOK (I klasa po-
datkowa) lub 30 000 NOK (II klasa 
podatkowa). W Finnmarku i Pół-
nocnym Troms mamy też mniej-
szą progresję podatkową. O ile na 
terenie większej części Norwegii  
w pierwszym progu podatkowym 
podatek wynosi 28%, a w drugim 28 
+ 13,5%, w Finnmarku jest to tylko 
24,5% w pierwszym progu oraz 24,5 
+ 9,5% w drugim progu podatko-
wym.

Rozszerzone wsparcie na dziecko
 Rodziny z dziećmi otrzymują 
rocznie 3 840 NOK dodatkowo na 
każde dziecko (320 koron miesięcz-
nie).

Korzystne pożyczki z Banku Miesz-
kaniowego (Housing Bank)
 Pożyczki z Banku Mieszkanio-
wego (Housing Bank) mogą być 
zwiększone o 100 000 NOK na jed-
nego mieszkańca w porównaniu 
do zwykłych stawek. Dodatkowo 
na przebudowę, czy utrzymanie 
domu w Finnmarku lub Północ-
nym Troms można otrzymać po-
życzkę bez badania stanu środków 
własnych pożyczkobiorcy, pod 

Kierunek Północ
Do ziemi obiecanej
Kiedy unoszące się nad oceanem chmury tworzą bajecznie kolorowy dywan i kończy się dzień 
polarny, miejsce to staje się jednym z najbardziej niezwykłych na świecie. Finnmark. To właśnie 
tutaj możesz zobaczyć zorzę polarną, białe noce i Przylądek Północny - miejsce na kontynencie,  
z którego nie można iść dalej na północ – kraniec Europy i koniec świata. 

warunkiem, że było się mieszkań-
cem tego regionu przez minimum  
10 lat.
 Również dla ludzi zaintereso-
wanych prowadzeniem działalności 
gospodarczej na terenie Finnmarku 
przewidziano znaczne udogodnie-
nia. Najkorzystniejszym z nich jest 
zwolnienie większości firm działa-
jących na terenie Finnmarku / Pół-
nocnego Troms z płacenia składki 
na ubezpieczenie społeczne pra-
cowników (arbeidsgiveravgift), 
którą w innych rejonach pracodaw-
cy muszą uiszczać.

Rozwój gospodarczy 
 Finnmark jest uznawany za  
region z szerokimi perspektywa-
mi rozwoju. Jest to uwarunkowane 
przede wszystkim bliskim poło-
żeniem geograficznym względem 
ważnych zasobów naturalnych oraz 
sąsiedztwem z Rosją i Finlandią. 
Najważniejsze sektory gospodarki 
tego regionu to:

Energetyka
 Finnmark należy do waż-
nych regionów w rozwoju sekto-
ra naftowego i gazowego. Operują 
tu koncerny energetyczne, które  
w najbliższych latach mają w pla-
nach miliardowe inwestycje na 
Morzu Barentsa. Należą do nich 
tacy giganci energetyczni jak Sta-
toil, ENI oraz DNO. W dłuższej 
perspektywie ukazują się również 
ogromne możliwości współpracy 
z rosyjskim sektorem naftowym  
i gazowym, a także możliwości roz-
woju elektrowni wiatrowych oraz 
hydroelektrowni (wykorzystywanie 
alternatywnych źródeł energii ma 
duży potencjał - coraz większą po-

pularnością cieszą się elektrownie 
wodne czerpiące energie z pływów 
morskich).

Turystyka 
 Gałąź gospodarki, która rozwi-
ja się dynamicznie na całym świe-
cie. Także w Finnmarku drzemie 
ogromny potencjał turystyczny. 
Wart jest odwiedzenia przez cały 
rok, przede wszystkim z powo-
du możliwości obcowania z dziką  
i fascynującą przyrodą, ale również 
ze względu na liczne atrakcje tury-
styczne. Safari skuterem śnieżnym, 
wycieczka psim zaprzęgiem czy pły-
wanie w Morzu Arktycznym, to tyl-
ko niektóre formy spędzania czasu 
w tym regionie. 

Rybołówstwo i hodowla ryb
 Morze Barentsa jest  „spiżar-
nią Europy” owoców morza. Warte 
miliardy koron ryby szlachetnych 
gatunków są odławiane co roku 

u wybrzeży Finnmarku w celu 
przetworzenia i eksportowania na 
rynki światowe. Istnieje również 
kilka ważnych przedsiębiorstw, 
inwestujących znaczne środki  
w hodowlę łososia, pstrąga i dorsza. 
Aker Seafoods ASA jest jednym z 
większych przedsiębiorstw na tere-
nie Finnmarku. Wśród przedsię-
biorstw zajmujących się hodowlą 
ryb najbardziej znane są Villa Orga-
nic, Grieg Seafood Finnmark oraz 
SPoN Fish ASA.
Wydobycie minerałów
 W Finnmarku znajdują się 
ważne złoża żelaza, złota, miedzi  
i platyny. Wzrost cen minerałów po-
woduje, że rośnie zainteresowanie 
rozwijaniem przemysłu wydobyw-
czego. Kilka krajowych oraz między-
narodowych spółek wydobywczych 
zapewniło sobie wyłączne prawa 
do wydobywania minerałów w tym 
regionie. Własność nad zasobami 
naturalnymi ma charakter lokalny, a 
95% należy do Finnmarkseiendom-
men Finnmárkkuopmodat (FeFo).

Kultura
 W Finnmarku można bar-
dzo dobrze zarobić, angażując się  
w działalność kulturalną. Wiele 
niewielkich projektów, związanych 
z rozwojem kulturalnym regionu, 
stało się biznesami. Przykładem 
tego są: Silver Smith Anu Forse-
lius w Varangerbotn, Arctic Glas-
studio w Berlevåg, czy Nordlysmat  
w Alta.
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Obiecująca przyszłość regionu
 Prognozy na rok 2011 cha-
rakteryzują optymizmem i wiarą  
w nadchodzący wzrost gospodar-
czy, zarówno w skali makro-, jak  
i mikroekonomicznej.
,,W Norwegii północnej, strzałki 
skierowane są w górę. Zarówno go-
spodarstwa domowe, jak i przed-
siębiorstwa patrzą w przyszłość  
z optymizmem”- pisze w notce pra-
sowej Oddmud Ĺsen, wicedyrektor 
administracyjny Sparebank 1 Nord-
Norge (SNN).

Rośnie ciśnienie rynku
 SNN opublikował niedaw-
no barometr rynkowy na wiosnę  
i lato 2011. Barometr ,,mierzy” stan 
gospodarki i mapuje tendencje eko-

nomiczne Północnej Norwegii dwa 
razy do roku. Barometr ten powstał 
jako efekt współpracy pomiędzy 
Sparebank 1, Innovasjon Norge oraz 
Norut Tromsø.

Wzrost aktywności
 Nastąpił wzrost aktywności go-
spodarczej, zarówno jak chodzi  
o przemysł naftowy, eksport, jak  
i o turystykę zimową. Pozwala to 
żywić nadzieję na powstanie no-
wych miejsc pracy w regionie już  
w przyszłym roku.
 Również naturalny proces od-
chodzenia starszych roczników  
z czynnego życia zawodowego 
przyczyni się w nadchodzących la-
tach do wzrostu liczby miejsc pracy  
w poszczególnych branżach.
Mieszkańcy regionu przeważnie  
z nadzieją patrzą w przyszłość. Lud-
ność Norwegii Północnej jest, we-

dług badań, nastawiona bardziej 
optymistycznie, niż reszta kraju. 
Odsetki są niskie, bezrobocie także. 
To pozwala liczyć na wzrost kon-
sumpcji w tym roku.

Brak siły roboczej
 Poważnym wyzwaniem w wie-
lu częściach regionu jest brak wy-
kwalifikowanej siły roboczej. Pro-
blem z pozyskaniem odpowiednio 
wykształconych i doświadczonych 
pracowników może przyhamować 
rozwój, między innymi w sektorze 
naftowym. Z powodu braku pra-
cowników firmy mogą również nie 
podjąć tylu zleceń, ile by chciały.
 -Musimy jeszcze szerzej „zarzucić 
sieć”, by przyciągnąć do nas nowych 
ludzi i skłonić ich, by się tu osiedli-

li. Jest również ważne, by zadbać o 
dostateczną liczbę miejsc na prak-
tykach zawodowych w naszym re-
gionie, tak by młodzi nie uciekali na 
południe już w okresie zdobywania 
wykształcenia- mówi telewizji NRK 
Hans Olav Kard,dyrektor admini-
stracyjny SNN.
Przed wyzwaniami stoi także eks-
port. To ten segment gospodarki 
notuje duży wzrost, jako że zarówno 
ryby, energia, czy zasoby mineralne 
Norwegii Północnej cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem pod-
miotów zagranicznych.

Logistyka
 Największa trudność wiąże się z 
ogromnymi odległościami w Nor-
wegii Północnej. Odległości, które 
trzeba przemierzyć, by dotrzeć do 
klienta, rodzą potrzebę sprawnej lo-

gistyki transportu z i do regionu.
Barometr gospodarczy wskazuje 
jasno, że wzmocnienie sieci dróg 
krajowych i rozbudowa węzłów ko-
munikacyjnych są niezwykle istot-
ne dla przyczynienia się do wzrostu 
eksportu.

Konsument
 Tegoroczny barometr skupił się 
również na scharakteryzowaniu 
mieszkańca Norwegii północnej, 
jako konsumenta. - Dokonujemy 
więcej zakupów przez Internet, niż 
pozostali Norwegowie, dotyczy to 
zwłaszcza żywności i ubrań. Zapew-
ne wiąże się to ze specyfiką miesz-
kania na północy, gdzie nie wszyst-
kie towary są dostępne od razu i na 
miejscu - podsumowuje Karde.
 Północnonorweski konsument 
poświęca więcej czasu na zakup 
sprzętu wypoczynkowego, takiego 
jak przyczepa kempingowa, domek, 
czy skuter śnieżny. Natomiast mniej 
pieniędzy, w porównaniu z resztą 
kraju, przeznacza na zakup produk-
tów z szeroko pojętej oferty kultu-
ralnej.

Norweska „ziemia obiecana”
 Finnmark to kraina możliwo-
ści. Przyciąga ona swoimi ulgami 
podatkowymi, zapleczem socjal-
nym, ogromnymi możliwościami, 
jeśli chodzi o rozwój ekonomiczny, 
a także przepięknym, nieokiełzna-
nym krajobrazem tundry. Wystar-
czy pobyć tam kilka chwil, a nigdy 
już się nie zapomni tych niczym 
nieograniczonych przestrzeni (brak 
drzew sprawia, że horyzont ciągnie 
się w nieskończoność) oraz cudow-
nych, ciepłych ludzi, (jakże innych 
od tych, których spotyka się na po-
łudniu Norwegii). Ta połać lądu 
na krańcu norweskiego państwa,  
a zarazem krańcu kontynentu eu-
ropejskiego, zaprasza wszystkich do 
osiedlania się i rozpoczęcia nowego 
życia, zapowiadając ciężką i wyma-
gającą pracę, ale i oferując w zamian 
żywot w swoistej „ziemi obiecanej” 
XXI wieku.

Borys Borowski
Autor korzystał z publikacji:

www.finnmark.no
www.fefo.no
www.northnorway.org
www.phnews.no

TARGI ORAZ WYSTAWY W NORWEGII  
– Wrzesień / Październik 2011

Transport 2011	

8 – 10 Września 2011
Norges Varemesse, Lillestrøm

Transport 2011 jest to międzynarodowa wystawa, która ma na celu zaprezentowanie zmian, jakie dokonały się  
w norweskim przemyśle transportowym. Wystawcy przedstawiają na niej najnowsze produkty i usługi na potrzeby 
tej branży. Targi przyciągają rzesze specjalistów z całej Skandynawii, z dziedziny transportu i logistyki. Przyjeżdżają, 
zapoznać się z ciekawymi pomysłami, nawiązać kontakty, zdobyć doświadczenie, a także znaleźć rozwiązania, które 
pozwolą im zwiększyć swą konkurencyjność na rynku.
 Więcej informacji: www.messe.no/no/nv/prosjekt/transport/

NEREC (North European Renewable Energy Convention)  	
- Targi dla firm  zajmujących się energią odnawialną 

12 – 14 Września 2011
Norges Varemesse, Lillestrøm

NEREC to wystawy oraz konferencje (wraz z imprezami towarzyszącymi) organizowane dla przedsiębiorstw 
zajmujących się pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych. Jest to doskonała okazja dla dużych i małych firm do 
zaprezentowania najnowszych produktów i usług sektora energetyki odnawialnej - obejmującego: słońce, wiatr, pływy 
morskie, fale, bioenergię, biopaliwa oraz energię geotermalną. NEREC prowadzony jest równolegle z Industridagene – 
wystawami oraz seminariami, które uznane zostały za jedne z  najważniejszych tego typu spotkań w Norwegii.
 Więcej informacji: www.messe.no

Caravanmessen - Targi pojazdów i sprzętu rekreacyjnego	

15 – 18 Września 2011
Norges Varemesse, Lillestrøm

Caravanmessen jest jedną z czołowych imprez tego typu w Norwegii. Skupia importerów i dealerów  przyczep 
kempingowych, namiotów oraz innego sprzętu rekreacyjnego z całej Norwegii, a także kilku krajów europejskich. 
Wydarzenie to jest doskonale znane wśród miłośników wypoczynku na świeżym powietrzu, którzy chcą być na bieżąco  
z najnowszymi produktami i akcesoriami campingowymi.
 Więcej informacji: www.caravanmessen.no

PEA - Targi elektroniki i automatyki	

27 – 29 Września 2011
Norges Varemesse, Lillestrøm

Targi PEA są jednym z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń dla wszystkich firm z branży automatyki  
i elektroniki. Podczas targów prezentowane są innowacje oraz najnowsze trendy technologiczne. Goście i wystawcy mogą 
nawiązać nowe kontakty handlowe. Na zakończenie targów przewidziane są seminaria oraz warsztaty.
 Więcej informacji: www.pea-messen.no 

Nordental - Targi stomatologiczne	

13 – 15 Października 2011
Grieghallen, Bergen

Nordental to najważniejsze targi dla lekarzy stomatologów w Norwegii. Wystawa obejmuje wszystkie rodzaje produktów, 
urządzeń i materiałów do gabinetu dentystycznego. Jest ona także skierowana do producentów oraz zaopatrzeniowców  
z całej Europy.
 Więcej informacji: www.npgmesse.com
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Bygg Reis Deg - Targi budowlane	

19 – 23 Października 2011
Norges Varemesse, Lillestrøm

Targi te są największym i najważniejszym miejscem spotkań branży budowlanej w Norwegii. Wystawa stanowi idealne 
forum dla tworzenia relacji biznesowych, a także zapoznania się z wieloma nowymi rozwiązaniami i inicjatywami 
rozwojowymi tej branży. Bygg Reis Deg skierowane jest nie tylko do profesjonalistów, ale także właścicieli mieszkań  
i domów, poszukujących firm remontowo-budowlanych.

Offshore Technology Days 2011 - Wystawa poświęcona branży offshore	

19 – 20 Października 2011 
Centrum Wystawowe, Stavanger

Offshore Technology Days to największa coroczna impreza poświęcona branży offshore. Wszystkie miejsca wystawowe 
są  już wyprzedane.
 Więcej informacji: www.offshoredays.com

Euro Expo - Targi przemysłu regionalnego -  Bodø	

26 – 27 Października 2011
Mørkvedhallen,  Bodø

Euro Expo w Bodø to targi, które przyciągają firmy odpowiedzialne za energię elektryczną, produkcję, utrzymanie 
czystości, projektowanie, handel oraz bezpieczeństwo w ramach przemysłu regionalnego.
 Więcej informacji: www.euroexpo.se

Oslo Motor Show - Wystawa samochodów	

28 – 30 Paziernika 2011 
 Norges Varemesse, Lillestrøm

Oslo Motor Show  to doroczne miejsce spotkań miłośników motoryzacji w każdym wieku.  
 Więcej informacji: www.messe.no

BOLIGMESSE - Cykl targów i wystaw poświęconych branży mieszkaniowej  	
„Gjør Din Bolig Bedre”

Program wystaw na jesień 2011:

2 – 4 Września: Telenor Arena, Oslo / Bærum
9 – 11 Września: Larvik
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 miejsce dla tych, którzy pragną zaprezentować swoją ofertę, 
nawiązać nowe kontakty biznesowe, znaleźć odpowiednich specjalistów, 
czy wreszcie zapoznać się z nowościami rynkowymi w tej dziedzinie.
 Więcej informacji: www.boligmesse.no

TELEFON ALARMOWY  
(pogotowie, straż pożarna, policja) 

 Telefon: 112

INFORMACJA
 Telefon: 1881

INFORMACJA TURYSTYCZNA  
ORAZ TRANSPORT MIEJSKI
 Telefon: 177
 www.trafikanten.no

BEDIN – Informacja na temat zakładania  
i prowadzenia przedsiębiorstwa w Norwegii.

 Telefon: 800 33 840
 www.bedin.no

SKATTEETATEN (URZĄD SKARBOWY)
 Telefon: 800 80 000
 www.skatteetaten.no

NAV (Urząd Pracy i Spraw Socjalnych)
 Telefon: 800 33 166 
 www.nav.no

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 

www.arbeidstilsynet.no

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
 www.norway.no

DOFFIN – Informacje na temat przetargów i zamówień 
publicznych w Norwegii

 Telefon: 22 11 11 05 
 www.doffin.no

REGELHJELP.NO – przewodnich po przepisach 
dotyczących zdrowia, środowiska oraz 
bezpieczeństwa.

 Telefon: 815 48 222 
 www.regelhjelp.no

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)
 www.udi.no

AMBASADA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W OSLO
 Olav Kyrres Plass 1, 0244 Oslo
 Telefon: 24 110 850
 e-mail: oslo.info@msz.gov.pl 
 www.oslo.polemb.net

WAŻNE TELEFONY! 
Dzwoniąc z zagranicy: 0047

Nasza misja to skuteczne, uprzejme i sprawne wsparcie 
działań firm polskich i norweskich ukierunkowanych na 
rozwój wzajemnego handlu i inwestycji. 
Zadania:

Ułatwianie dostępu do rynku norweskiego dla polskich 	
towarów i usług
Promocja na terenie Norwegii polskiego eksportu i inwe-	
stycji norweskich w Polsce, 
Ochrona interesów polskich przedsiębiorców w kontak-	
tach z administracją i podmiotami gospodarczymi Nor-
wegii,
Działalność analityczno-informacyjna.	

Bezpośrednia działalność Wydziału na rzecz polskich pod-
miotów gospodarczych polega na udzielaniu wszechstronnej 
pomocy w zakresie nawiązywania kontaktów gospodarczych 
z norweskimi firmami poprzez:
-  udzielanie informacji o warunkach podejmowania działal-

ności gospodarczej na terenie Norwegii,
-  udzielanie informacji na temat możliwości nawiązania  

i prowadzenia współpracy handlowej lub kooperacyjnej  

z norweskimi firmami:
udostępnianie baz danych importerów i eksporterów,•	
informacje celne, •	
informacje nt. miejscowych zwyczajów handlowych itp.,•	
informacje o izbach przemysłowo - handlowych, zrze-•	
szeniach producentów, związkach branżowych,
informacje o imprezach targowych,•	
pomoc w organizowaniu wspólnych wystąpień targo-•	
wych polskich przedsiębiorstw z danej branży,
uzyskiwanie lub pośredniczenie w uzyskiwaniu opinii •	
handlowych o przyszłych partnerach firm polskich,
w miarę możliwości udzielanie odpowiedzi na indywi-•	
dualne, szczegółowe pytania polskich podmiotów go-
spodarczych,

- wyszukiwanie potencjalnych partnerów kooperacyjnych  
i inwestycyjnych dla firm polskich,

-  reprezentowanie interesów polskich przedsiębiorców  
w stosunku do władz administracyjnych, instytucji i firm 
norweskich.

Uranienborg terrasse 11, Oslo 0351

Telefon: 22 60 24 48  (z Polski: +48 222 197 274)
Fax: 22 56 53 81
www.oslo.trade.gov.pl,  e-mail: oslo@trade.gov.pl
Godziny urzędowania: 8:15 - 16:15




