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Barbara Krasowska

„Mafia funkcjonuje  
w całej branży”

Badania wykonane przez agencję Norstat, na 
zlecenie BackeGruppen wskazują, że 2 osoby 
na 3 ankietowane uważają, iż słabej reputacji w 
branży budowlanej winna jest tania, zagranicz-
na siła robocza. Jedna na trzy zwraca uwagę na 
popularność korzystania z pracy „na czarno”.

Barbara Krasowska: Czy firma BackeGruppen 
doświadczyła nieuczciwości swoich podwyko-
nawców? 

Sven Christian Ulvatne: Nie w jakimś dużym 
stopniu, ale się zdarzało. Bywało tak, że nie 
mieli oni podpisanych umów o pracę z pracow-
nikami, jak również nie zapewniali wymagane-
go zaplecza socjalnego, itp.

Barbara Krasowska: Czy były to firmy norwe-
skie czy zagraniczne?

Sven Christian Ulvatne: Większość naszych 
bezpośrednich partnerów to firmy norweskie, 
więc częściej zdarza się, że to pracodawcy nor-
wescy nie podpisują prawidłowych kontraktów 
z pracownikami z zagranicy, np. z Polski.

Barbara Krasowska: Wyniki przeprowadzonych 
badań wskazują jak wiele osób jest świadomych 
problemów w branży budowlanej. Czy rezultaty 
tych badań były dla Ciebie zaskoczeniem?

Sven Christian Ulvatne: Jestem zaskoczony, że 
badanie wypadło tak negatywnie, przy czym 
nie jestem zaskoczony samymi negatywnymi 
odpowiedziami, a jedynie ich skalą.

Barbara Krasowska: W reportażu napisanym 
dla portalu bygg.no, powiedziałeś następujące 
zdanie: 

W poprzednim numerze naszego magazynu pisaliśmy o tym, że Norwegia 
zapowiedziała zaostrzenie walki z przestępczością gospodarczą. W artyku-
le omówiliśmy między innymi problem zbyt wielu warstw podwykonaw-
ców, a co za tym idzie, utrudnionych kontroli nad projektami budowlanymi. 
W tym numerze prezentujemy wywiad ze Svenem Christianem Ulvatne -  
dyrektorem administracyjnym jednego z największych norweskich przed-
siębiorstw - firmy BackeGruppen, która z dniem 1 listopada 2014 roku 
wprowadziła limit dwóch ogniw w łańcuchu podwykonawców.  
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„Mafia funkcjonuje w całej branży. W domu 
osób prywatnych oraz przy dużych państwo-
wych projektach budowlanych”. Jest to bardzo 
mocne stwierdzenie. Możesz przybliżyć nam, co 
masz na myśli mówiąc „mafia”? 

Sven Christian Ulvatne: Biorąc pod uwagę zło-
żoność projektów budowlanych i liczbę firm 
uczestniczących, biznes ten jest kuszący dla 
firm tworzących zasłony dymne dla nielegal-
nej działalności tj. prania brudnych pieniędzy, 
handlu ludźmi i narkotykami, przestępstw po-
datkowych i wyłudzania podatku VAT. Moim 
zdaniem jest to jak najbardziej zorganizowana 
przestępczość. Z zewnątrz firma wydaje się być 
porządna, ale ci, którzy za nią stoją i obracają 
pieniędzmi, to mafia prowadząca swoją niele-
galną działalność.

Barbara Krasowska: Dyrektor podatkowy H.C. 
Holte w wywiadzie z dnia 22.04.2014, udzielo-
nym dla dziennika powiedział: „Przestępczość 
gospodarcza podważa podłoże oraz etykę po-
datkową, ingeruje w międzynarodowe prawa 
pracownicze i stanowi zagrożenie dla naszego 
państwa opiekuńczego”.  

W jaki sposób Twoim zdaniem władze po-
winny pracować, aby środowisko zmieniło 
postrzeganie pracy na czarno?

Sven Christian Ulvatne: Tutaj sprawa jest dwu-
torowa. W Norwegii pojęcie pracy na czarno 
zawsze kojarzono z sektorem prywatnym - ja Ci 
popilnuję dziecka, Ty mi wyremontujesz dom 
itd. Teraz jednak również przedsiębiorcy ko-
rzystają z pracy na czarno. I tu trzeba właśnie 
działać dwutorowo. Po pierwsze ludzie powinni 
zrozumieć, jak bardzo poważna jest ta sprawa. 
Po drugie instytucje państwowe takie jak urząd 
skarbowy, inspekcja pracy czy policja muszą 
sprawdzać, sprawdzać i jeszcze raz sprawdzać, 
by wykrywać takich przypadków jak najwięcej. 
Rząd przekazał ostatnio na takie działania 25 
mln NOK. Co ważne: same kontrole wszystkie-
go nie załatwią, ludzie i firmy muszą jednocze-

śnie uświadomić sobie, jak negatywny wpływ 
mają takie działania przestępcze na państwo 
opiekuńcze, miejsca pracy itd.

Barbara Krasowska: Jakie są Twoje rady dla 
firm zagranicznych, które rozpoczynają pracę 
w Norwegii?

Sven Christian Ulvatne: Po pierwsze, zapoznać 
się z norweskim prawem i przepisami. Po dru-
gie, współpracować jedynie z uczciwymi kon-
trahentami i zleceniodawcami. Po trzecie, za-
dbać o prawidłowe sporządzanie kontraktów 
tak, by wszystko, co niezbędne, zostało w nich 
uwzględnione. Podsumowując, w Norwegii jest 
bardzo duże zapotrzebowanie na firmy i bardzo 
chłonny rynek, ale muszą to być firmy uczciwe.

Ograniczenia liczby ogniw w łańcuchu 
podwykonawców do dwóch ma na celu 
ułatwienie kontroli nad ich pracą. Głów-
nie chodzi o szybkie zdiagnozowanie, czy 
nie korzystają oni z osób pracujących „na 
czarno”, nie oferują niższych niż ustalo-
ne upowszechnioną umową zbiorową  
w branży budowlanej stawek minimalnych, 
itp. Według Svena Christiana Ulvatne, jak  
i pozostałych graczy na ryku budowlanych, 
które wprowadziły powyższą zasadę, po-
może to w walce z dumpingiem socjalnym 
oraz ogólnie pojętą przestępczością go-
spodarczą. Warto wspomnieć, że podob-
ne rozwiązanie zostało już wprowadzone 
przez instytucje państwowe takie jak Nor-
weski Krajowy Zarząd Dróg i Autostrad 
(Statens Vegvesen), czy Koleje Państwo-
we (Jernbaneverket) oraz przedsiębior-
ców, na przykład firmę Veidekke, mimo iż 
wciąż nie jest ono wymagane przez pra-
wo. Jest to kolejne działanie wymierzone 
w przestępczość gospodarczą, mające 
między innymi wspomóc walkę z dumpin-
giem socjalnym. Przez tak duże naduży-
cia, jakie mają miejsce, cierpi cała branża 
budowlana, która coraz częściej uważa-
na jest za branżę o niższym znaczeniu niż 
pozostałe sektory norweskiej gospodarki.  
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Być może znajdziesz 6 różnych cytatów przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces w biznesie. 
Cytatów stanowiących wgląd w filozofię oraz zasady, według których sami rozpoczęli swoją działal-
ność. Być może znajdziesz coś dla siebie?

Najbardziej obawiam się konkurencji, która nie skupia się na tym co ja robię, ale na własnej sile,  
w celu poprawy własnej działalności.

Henry Ford (ur. 1863, zm. 1947) 

Człowiek, który zrewolucjonizował przemysł samochodowy i wyprodukował tanie auta, wprowadza-
jąc produkcję taśmową. T-Ford był pierwszym samochodem na świecie, na którego zakup mogła po-
zwolić sobie każda przeciętna rodzina. W 1927 roku około połowy wszystkich samochodów na świecie 
stanowiły samochody Ford.

Głównym elementem sukcesu jest tak naprawdę podnieść tyłek i coś zrobić. To takie proste. 
Wiele osób ma pomysły, ale bardzo mało jest tych, którzy zdecydują się zrealizować je NATYCH-
MIAST. Nie jutro. Nie dzisiaj. Prawdziwy przedsiębiorca jest wykonawcą, a nie marzycielem.

Nolan Bushnell (ur. 1943)

Amerykański inżynier i przedsiębiorca, który założył ponad dwadzieścia firm (m.in. park rozrywki  
i sieć pizzerii o nazwie Chuck E. Cheese’s). W 1972 roku założył wraz ze wspólnikiem firmę Atari i jest 
uważany za jednego z pionierów w branży gier komputerowych.

Inspirujące cytaty dla osób 
prowadzących własną firmę
Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa może być skomplikowanym pro-
cesem. Zawsze istnieją zadania, które wymagają Twojej uwagi. Małe i duże 
zadania, które musisz wykonać. Ale jak właściwie wykorzystać swój czas? 
Jak powinieneś myśleć i działać, żeby Twoja działalność osiągnęła sukces?

Magdalena Bielecka     Katarzyna Redmer
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Złota zasada dla każdego, kto prowadzi biznes jest następująca: Postaw się na miejscu klienta.

Orison Swett Marden (ur. 1850, zm. 1924)

Amerykanin, który został pisarzem w wieku 44 lat, po wielu latach wzlotów i upadków w branży hote-
larskiej. W 1887 roku założył czasopismo „Magazyn sukcesu”, który w szczytowym okresie miał ponad 
pół miliona abonentów. Orison był uważany przez wielu za pioniera gatunku samopomocy oraz toru-
jącego drogę dla późniejszych słynnych guru gatunku samopomocy, takich jak Dale Carnegie, Napole-
on Hill, Anthony Robbins i Brian Tracy.

Droga do sukcesu nie jest usłana różami. A jeśli tak jest, ja jej nie znalazłem. Jeśli udało mi się 
dojść do czegoś w życiu, to dlatego, że byłem gotowy do ciężkiej pracy. 

Sara Breedlove (ur. 1867, zm. 1919)

Nazywana Madam C. J. Walker, była uważana w USA za pierwszą kobietę, która samodzielnie zarobiła 
milion dolarów. Rodzice i jej 5 rodzeństwa byli niewolnikami na plantacji bawełny. Madam C. J. Wal-
ker  była pierwszą w rodzinie, która urodziła się jako wolna kobieta po zakończeniu wojny domowej 
w USA. Osierocona w wieku sześciu lat. Wdowa i samotna matka w wieku dwudziestu lat. Na przekór 
wszystkiemu, udało się jej jednak stopniowo zbudować odnoszący duże sukcesy koncern kosmetycz-
no – fryzjerski Madam C. J. Walker Manufacturing Company.

Ważne jest, żeby nie bać się podejmowania ryzyka. Pamiętaj, że największy błąd, jaki można 
popełnić, to nie próbować w ogóle. Znajdź coś co lubisz robić, idź do przodu, aby stać się najlep-
szym w tym co robisz.

Debbie Fields (ur. 1956)

Założycielka sieci piekarni „Mrs Fields Bakeries”, która składa się z ponad 650 piekarni w USA oraz 80 
piekarni w 11 krajach na całym świecie. 

Najbardziej niezadowoleni klienci to Twoje najlepsze źródło informacji.

Bill Henry Gates (ur. 1955)

Przez wiele lat uznawany za najbogatszego człowieka świata. W 1975 roku razem z Paulem Allenem 
założył Microsoft, największego do czasów obecnych producenta oprogramowania. 
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Przed startem – 
czyli co trzeba wiedzieć, 
zanim założymy firmę 
w Norwegii?
Część I
Coraz więcej naszych rodaków decyduje się na rozpoczęcie własnej dzia-
łalności nad fiordami. Założenie firmy w Norwegii wydaje się stosunkowo 
proste, ale nie sztuką jest samo zarejestrowanie działalności, a przetrwa-
nie na norweskim rynku. Aby osiągnąć sukces, wiele kwestii należy dobrze 
przemyśleć.

Magdalena Ułas

Od czego zacząć?
Wszystko zaczyna się od pomysłu na biznes. 

Aby zacząć działalność, musimy wiedzieć, na 
jakie rynki chcemy wejść i jakie wymagania na-
leży spełnić. Takie informacje będą potrzebne 
również instytucjom, do których zwrócimy się o 
finansowanie projektu. Musimy (i chcemy) także 
wiedzieć, czy inwestycja będzie się nam opłacać. 
Nie ma jednej łatwej odpowiedzi na to pytanie. 
Najpełniejsze i najbardziej wiarygodne informa-
cje uzyskamy drogą analizy marketingowej, ba-
dając potencjalnych klientów i dostawców oraz 
firmy już działające w branży, jak również nawią-
zując kontakt z firmami księgowymi czy kancela-
riami prawnymi.

Pomysł na biznes, w połączeniu z informacjami 
uzyskanymi drogą analizy marketingowej 
i nawiązywania kontaktów z bardziej 
doświadczonymi podmiotami, będzie dla nas 
podstawą do opracowania biznesplanu. Według 
norweskiego Urzędu Skarbowego – Skatteetaten 

– dobry biznesplan powinien zawierać, co nastę-
puje:

•	 nadanie określonego kształtu pomysłowi i 
pomoc w realizacji planowanych działań,

•	 bardziej realistyczny obraz planowanej dzia-
łalności oraz informacje o przyszłych możli-
wościach i perspektywach,

•	 pisemne podsumowanie: umiejętności, prze-
widywań, pomysłu na biznes, produktów/
usług, grup docelowych, obranych strategii, 
potencjału rynkowego, organizacji i finanso-
wania,

•	 przygotowanie do założenia nowej lub roz-
szerzenia istniejącej działalności,

•	 wyjaśnienie dotyczące tego, jak powyższe zo-
staną dokonane oraz dlaczego tak będzie,

•	 wyjaśnienie celów, do których dążymy,
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•	 możliwie najbardziej realistyczny obraz dzia-
łalności oraz związanych z nią planów i moż-
liwości,

•	 możliwe rozwiązania dylematów, przed któ-
rymi stoimy i decyzje, które musimy podjąć,

•	 musimy pamiętać, że biznesplan nie jest do-
kumentem zamkniętym – jeśli pojawią się 
nowe okoliczności, może on ulec zmianie.

W kwestii rozpoczęcia własnej działalności 
państwo norweskie nie pozostawia nas samym 
sobie – właściwie w każdej gminie znajdzie-
my urzędników, którzy mają za zadanie poma-
gać nieopierzonym przyszłym przedsiębiorcom.  
W niektórych częściach kraju pomoc można uzyskać  
w ramach dużych projektów, w których uczestni-
czy większa ilość gmin. Informacje na temat ta-
kiej pomocy dostępne są na stronie internetowej 
Innovasjon Norge. Pomocą mogą służyć także 
banki, księgowi i radcy prawni.

Reguły dotyczące samego zakładania firm 
w Norwegii są bardzo liberalne, istnieją jednak 
przepisy ograniczające np. swobodę produkcji 
lub sprzedaży produktów niebezpiecznych, pro-
wadzenia punktów gastronomicznych, sprzedaży 
alkoholu, a także budowy lub przebudowy loka-
li przeznaczonych na działalność gospodarczą. 
Warto zapoznać się z nimi przed rozpoczęciem 
tejże działalności. Wykaz specjalnych pozwoleń, 
które należy uzyskać, by prowadzić działalność 
w poszczególnych sektorach gospodarki, można 
znaleźć pod adresem: https://www.altinn.no/no/
Starte-og-drive-bedrift/Forberede/Planlegge/
Ma-jeg-sporre-om-lov/.

Należy pamiętać, że niektóre rodzaje aktyw-
ności niekoniecznie muszą być objęte pojęciem 
działalności gospodarczej. Chodzi tu przede 
wszystkim o aktywność związaną z hobby i cza-
sem wolnym. Stwierdzenie, czy nasza aktywność 
może być nazwana działalnością gospodarczą, 
jest istotne – od wyniku zależy kwestia opodat-
kowania oraz prawa do odpisania kosztów pro-
wadzenia działalności. Podstawą do określenia 
aktywności mianem działalności gospodarczej 
jest fakt, że możemy uzyskać z niej dochód, na-
wet jeśli uda się nam to dopiero po dłuższym 
czasie. Kolejnym czynnikiem jest właśnie czas – 
pojedyncze przypadkowe zlecenia nie uczynią z 

nas przedsiębiorców, działalność musi posiadać 
pewien zakres i ciągłość. W przypadku wątpli-
wości, jak należy potraktować nasze działania, 
możemy skontaktować się z lokalnym urzędem 
skarbowym w Norwegii. Władze podatkowe 
mogą uznać za hobby zwłaszcza nieprzynoszącą 
znacznych zysków działalność w rzadkiej i spe-
cjalistycznej dziedzinie. Jeśli nasza działalność 
zostanie uznana za hobby, nie będziemy mieć 
prawa do odpisów z racji wydatków na rozkręce-
nie działalności, a jednocześnie zarobione przez 
nas pieniądze będą opodatkowane jak dochody 
firmy. Jeśli jednak urząd uzna naszą aktywność za 
działalność gospodarczą, pierwsze pięć lat dzia-
łalności możemy traktować jako rozruch przed-
siębiorstwa. 

Warto wiedzieć, że nasza firma nie będzie opo-
datkowana podatkiem VAT, dopóki ogólna kwota 
wystawionych przez nas faktur nie przekroczy 
50 000 koron w ciągu 12 miesięcy. Podatek VAT 
należy dodawać począwszy od pierwszej faktury 
przekraczającej tę granicę. Co istotne, VAT doli-
czamy do całej kwoty tej faktury, nie tylko do czę-
ści przekraczającej 50 000 koron. Jeśli już pierw-
sza wystawiona faktura przekracza tę kwotę, od 
razu stajemy się płatnikami VAT. Bez względu jed-
nak na to, czy próg 50 000 koron przekroczymy 
od razu, czy dopiero po jakimś czasie, już w czasie 
zakładania firmy powinniśmy uregulować kwe-
stię rejestracji w Rejestrze Płatników VAT (MVA-
-register). 

Przedsiębiorca czy pracownik?

Wielu naszych rodaków, zwłaszcza tych posia-
dających własną działalność gospodarczą w Pol-
sce, wyjeżdża na kontrakty do Norwegii w prze-
konaniu, że będą tam, podobnie jak po tej stronie 
morza, pracować na własny rachunek. Często 
zdarza się, że spotyka ich rozczarowanie, urząd 
norweski traktuje ich bowiem jako pracowników 
firm, dla których wykonują zlecenia, co wiąże 
się z częstokroć bolesnym obowiązkiem podat-
kowym i składkowym wobec Norwegii. Różnica 
między byciem zatrudnionym przez większą fir-
mę a byciem jej podwykonawcą nie dla wszyst-
kich jest łatwa do określenia. Aby uniknąć wyżej 
wspomnianej pułapki, warto znać podstawowe 
wyznaczniki, charakteryzujące podwykonawcę:
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•	 posiadanie więcej niż jednego zleceniodawcy 
na raz lub bezpośrednio jeden po drugim,

•	 pokrywanie własnych wydatków związanych 
z wykonaniem zleconej pracy,

•	 samodzielne dbanie o materiały używane do 
wykonywania pracy,

•	 posiadanie własnego sprzętu i siedziby,

•	 posiadanie własnych pracowników,

•	 zlecenie nie jest ograniczone jedynie czasem 
trwania, ale obejmuje określoną pracę,

•	 brak możliwości wymagania, by zlecenio-
dawca zapewnił kolejne kontrakty,

•	 rozliczenie w formie określonej sumy, nie za 
godziny pracy,

•	 prawo do zatrudnienia ludzi, którzy będą wy-
konywać pracę za podwykonawcę,

•	 odpowiedzialność za efekt wykonanej pracy 
(zleceniodawca ma prawo zaskarżyć podwy-
konawcę),

•	 decyzyjność w kwestii sposobu wykonania 
zlecenia (zleceniodawca nie ma prawa tego 
narzucić).

Powyższe punkty należy oczywiście rozpa-
trywać w odniesieniu do ogólnej sytuacji, każdy 
przypadek może być, w wypadku wątpliwości czy 
też konfliktów, rozpatrywany oddzielnie.

Istnieje jeszcze jeden charakterystyczny typ 
osoby wykonującej zlecenia dla innych podmio-
tów: frilanser. Osoba taka przyjmuje pracę do 
wykonania, nie jest jednak zatrudniona na umo-
wę o pracę. W praktyce oznacza to, że choć od 
jej wynagrodzenia odprowadzane są podatki, nie 
ma ona statusu pracownika według norweskiej 
ustawy o środowisku pracy (arbeidsmiljøloven) 
oraz wiążącego się z tym statusem prawa do za-
pewnianego przez pracodawcę wynagrodzenia 
urlopowego, zasiłku chorobowego i ubezpiecze-
nia od wypadków przy pracy.

Frilanser powinien zarejestrować własną dzia-
łalność gospodarczą, jeśli spełnia następujące 
warunki:

•	 ma własne biuro i więcej niż jednego zlece-
niodawcę,

•	 jest odpowiedzialny za wynik swojej pracy,

•	 używa własnych narzędzi,

•	 otrzymuje wynagrodzenie za wykonane zle-
cenie, nie za godziny pracy,

•	 może skorzystać z pomocników na własny ra-
chunek,

•	 sam ustala swój urlop.

Numer organizacyjny i formularze

Wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające pra-
cowników, płacące VAT i widniejące w norweskim 
Rejestrze Przedsiębiorstw (Foretaksregisteret) 
lub Rejestrze Fundacji (Stiftelsesregisteret) są zo-
bowiązane do rejestracji w Centralnym Rejestrze 
Podmiotów Gospodarczych (Enhetsregisteret) i, 
co za tym idzie, otrzymują norweski numer orga-
nizacyjny. Duża część stowarzyszeń i firm jedno-
osobowych nie podlega obowiązkowi rejestracji, 
należy jednak pamiętać, że bez numeru orga-
nizacyjnego żaden bank nie założy w Norwegii 
firmowego konta. Warto mimo wszystko zareje-
strować się, zwłaszcza, że rejestracja w Enhetsre-
gisteret nic nie kosztuje. W przypadku rejestracji 
firmy jednoosobowej wymagane jest faktyczne 
prowadzenie przynoszącej (przynajmniej w za-
łożeniu) dochód działalności gospodarczej. Gdy 
chcemy zarejestrować stowarzyszenie, potrzebu-
jemy dowodu, że faktycznie zostało ono założone 
i funkcjonuje zgodnie z przeznaczeniem (takim 
dowodem może być akt założycielski i statut or-
ganizacji).

Zakładając firmę pamiętajmy, że bierzemy na 
siebie dodatkowe obowiązki związane z okreso-
wym raportowaniem działalności do urzędów. 
Obowiązek ten mają zarówno małe firmy jedno-
osobowe, w których właściciel jest jedynym pra-
cownikiem, jak i duże korporacje, zatrudniające 
dziesiątki osób. Należy również zgłaszać zdarzenia 
losowe, takie jak wypadki przy pracy czy zmiany 
w zarządzie/strukturze własności w firmie.

C.D.N.
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Barbara Liwo 

Posiadanie spółki kapitałowej AS (Aksjeselskap) 
niesie za sobą wiele korzyści dla jej właścicieli 
(akcjonariuszy): 

•	 ograniczenie odpowiedzialności majątkiem 
prywatnym (akcjonariusz odpowiada za zo-
bowiązania spółki jedynie kapitałem zakła-
dowym),

•	 niższa podstawa opodatkowania,

•	 niższy podatek od zysku – jedynie 27%,

•	 akcjonariusz, który pracuje w swojej spółce 
AS jest objęty korzystniejszymi zabezpiecze-
niami socjalnymi jeśli chodzi o zasiłek choro-
bowy i zasiłek dla bezrobotnych.

Odkąd wymagany kapitał zakładowy zmniejszył 
się do zaledwie 30 000 koron, założenie nowej 
spółki AS nie stanowi problemu, ale jeśli ktoś ma 
dobrze funkcjonującą firmę jednoosobową, prze-
kształcenie jej w spółkę AS może mu się zwyczaj-
nie opłacić.

Jeśli dokona się przekształcenia przed końcem 
czerwca danego roku, przekształcenie takie od-
będzie się bez podatku. A zatem, jeśli zdecydu-
jesz się przekształcić swoją firmę jednoosobową 
(EPF) w spółkę kapitałową (AS) przed 1 lipca,  
i spółka, i Ty sam zostaniecie rozliczeni jako spół-
ka AS za cały rok podatkowy.

Na czym polega takie przekształcenie?
W praktyce powstaje nowa spółka kapitałowa 
(spółka otrzymuje nowy numer organizacyjny, 
różny od numeru firmy jednoosobowej), jednak 
zasoby firmy jednoosobowej przechodzą na spół-
kę AS jako kapitał zakładowy (przekazanie warto-

ści z firmy jednoosobowej do spółki oznacza za-
tem między innymi to, że zmniejsza się wartość 
pozostałego wymaganego kapitału zakładowego 
spółki AS).

Z dokumentów założycielskich spółki AS będzie 
wynikać, że kapitał zakładowy spółki pochodzi 
(przynajmniej częściowo) z przekształcenia firmy 
jednoosobowej.

Aby opisane powyżej przekształcenie firmy jed-
noosobowej w spółkę AS mogło odbyć się bez 
obowiązku zapłaty podatku, musi zostać spełnio-
nych kilka warunków. Są one następujące:

•	 Przekształcenie musi zostać dokonane przed 
1 lipca w danym roku podatkowym.

•	 Akcjonariusze/udziałowcy muszą posiadać 
wystarczającą ilość innego wolnego kapitału 
(innego - tj. niepochodzącego z przekształce-
nia firmy jednoosobowej), by łącznie pokryć 
wymagany kapitał zakładowy wynoszący co 
najmniej 30 000 koron.

•	 Nowa spółka AS nie może rozpocząć swojej 
działalności, nim nie dokona się przeniesie-
nie działalności (środków, kontraktów itp.)  
z firmy jednoosobowej.

•	 Istnieje ciągłość własnościowa pomiędzy 
starą firmą jednoosobową, a nową spółką 
AS. Dlatego właściciel lub właściciel i jego/
jej współmałżonek muszą objąć co najmniej 
80% udziałów w nowej spółce. Pozostałe 
udziały (do 20%) mogą zostać objęte przez 
pozostałych członków rodziny lub inne osoby, 
które były związane z działalnością jednooso-
bową.

Przekształć swoją firmę  
jednoosobową w spółkę AS!
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•	 Działalność firmy jednoosobowej (środki  
i zobowiązania) musi zostać przeniesiona do 
nowej spółki AS. Oznacza to, że przeniesione 

zostaną wszystkie pozycje z rozliczenia po-
datkowego.

Firma Polish Connection & Omega Accounting AS oferuje darmową 
ocenę możliwości i opłacalności przeprowadzenia przekształcenia firmy 
jednoosobowej (EPF) w spółkę kapitałową (AS).

Abyśmy mogli przeprowadzić taką ocenę, potrzebujemy następujących 
dokumentów:

•	 bilans (saldobalanse) na dzień 31.12 (wyciąg z księgowości na  
koniec roku),

•	 zeznanie podatkowe (selvangivelse) za ubiegły rok obrachunkowy.

iStock@gerasimov
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Konrad Lotczyk

Automatyczne pobieranie podatku

Działanie jako prywatny pracodawca w Norwegii 
może być czasem związane z zawiłymi procedura-
mi. Ma to się jednak zmienić od stycznia 2015 r., 
o czym zapewnia norweski urząd skarbowy. 

Aby sprawdzić co się zmieniło, wystarczy zalogo-
wać się na swoim koncie na stronie www.altinn.
no i znaleźć odpowiedni formularz. Do formu-
larza należy wpisać odpowiednią kwotę, pełne 
imię i nazwisko oraz numer personalny osoby, 
która otrzyma wynagrodzenie za pracę w domu. 

Ta procedura będzie znacznym ułatwieniem w 
porównaniu do zasad obowiązujących do końca 
2014 r., kiedy to pracownik zobligowany był do 
posiadania karty podatkowej. Prywatny praco-
dawca, według nowych przepisów, otrzyma rów-
nież pomoc w obliczeniu zaliczki na podatek. 

Ułatwienia dotyczące  
raportowania osób  
pracujących jako  
pomoc domowa
Skatteetaten (norweski urząd skarbowy) poinformował o wprowadzeniu 
z dniem 1 stycznia 2015 r. ułatwień dotyczących zgłaszania zatrudnienia 
osób pracujących w domach u innych osób prywatnych (w charakterze 
pomocy domowej, au pair itp.). Urząd wprowadzi także nowe zasady do-
tyczące raportowania wynagrodzenia i stosunku pracy, które będą doty-
czyły także osób prywatnych, płacących wynagrodzenie za wykonywanie 
pracy w domu. Ma to zapobiec pracy na czarno w tym sektorze. 
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Praktyczne wskazówki dla prywatnego praco-
dawcy:
•	 Zaloguj się na swoim koncie na stronie www.

altinn.no i znajdź formularz: A04 forenklet 
a-melding for privatpersoner som arbeidsgi-
ver;

•	 Podaj informacje dotyczące osoby, którą pla-
nujesz zatrudnić (podając imię i nazwisko 
oraz numer personalny). Poprzez kliknięcie 
w link zamieszczony w formularzu uzyskasz 
kartę podatkową swojego pracownika i bę-
dziesz miał dostęp do jego danych; osoba ta 
otrzyma informacje, że pobrałeś jej kartę po-
datkową;

•	 Podaj wysokość wynagrodzenia i ewentualną 
wartość noclegu i posiłków (w celu łatwiej-
szego obliczenia wartości noclegu i posiłków 
dołączony jest specjalny formularz);

•	 Propozycja karty podatkowej jest podawa-
na automatycznie. UWAGA – wysyłający ma 
możliwość korekty wysokości zaliczki podat-
kowej;

•	 Należy podać numer konta bankowego oraz 
numer KID (kundeidentifikasjon - numer 
identyfikacyjny) do urzędu poborcy podat-
kowego, do którego będzie odprowadzana 
zaliczka na podatek dochodowy;

•	 Elektroniczne potwierdzenie dokonanych 
zmian można wydrukować i dostarczyć pra-
cownikowi – tzw. odcinek z wynagrodzenia 
(lønnslipp).

Osoba prywatna może zatrudnić inną osobę pry-
watną do wykonywania niewielkich prac, np. 
opieka nad dzieckiem, prace w ogrodzie itd. Je-
śli dana osoba płaci za pracę poniżej 6 000 koron 
norweskich w ciągu roku, jest zwolniona z pła-
cenia podatku. Maksymalnie w ciągu roku, moż-
na zakupić usługi od osób prywatnych na kwotę 
60 000 koron, nie płacąc jednocześnie ubezpie-
czenia społecznego pokrywanego przez praco-
dawcę (arbeidsgiveravgift). 

Po ukończeniu zlecenia i wypłacie wynagrodze-
nia, należy wypełnić i dostarczyć formularz roz-
liczenia pracownika. Można samodzielnie zde-
cydować, czy wysłać ten dokument do urzędu 
poborcy podatkowego (skatteoppkrever). Jeśli 
dana kwota jest zwolniona z podatku, wówczas 
nie trzeba odprowadzać zaliczek na poczet po-
datku dochodowego. 

Od 1 stycznia należy używać formularza A04 fo-
renklet a-melding for privatpersoner som arbe-
idsgiver, który można znaleźć po zalogowaniu się 
na swoim koncie w Altinn.

Źródło: http://www.dinside.no/

iStock@gerasimov
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Bergen w czasie wolnym 
Mówimy: Bergen – myślimy: kolorowe domy na Bryggen i deszcz. Jest to 
jednak bardzo niepełny obraz tego pięknego miasta. W poprzednim ar-
tykule mieliśmy okazję przespacerować się po najpiękniejszych material-
nych atrakcjach Bergen, tym razem spróbujemy zbliżyć się do tego, czego 
dotknąć trudniej. Bo Bergen to nie tylko budynki, wzgórza i jeziora, ale tak-
że ludzie, i to ludzie, którzy lubią się bawić. Zapraszam na krótki przegląd 
bergeńskich festiwali.

Część I – festiwale

Magdalena Ułas

Mocne, zimowe uderzenie

Nie ukrywajmy, że zimowe noce w Norwegii są 
ciemne. Ten czarny okres w roku okazał się ide-
alny dla miłośników ciężkiego brzmienia, których  
w Norwegii nie brakuje. W lutym 2015 roku  
w Bergen zostanie zorganizowana kolejna już 
edycja festiwalu muzyki metalowej Blastfest. Do 
tej pory festiwal trwał trzy dni, ale z racji zwięk-
szonego zapotrzebowania na ostre granie, naj-
bliższa edycja będzie trwała o jeden dzień dłużej. 
Szczegóły na stronie blastfest.no.

Eksperymentowanie z muzyką

W marcu, gdy dni stają się dłuższe, Bergen 
rozbrzmiewa dźwiękami muzyki eksperymental-
nej. Pierwszy festiwal muzyki współczesnej Bore-
alis zorganizowano w roku 2006 i od tej pory jest 
on swoistym laboratorium, gdzie przy użyciu no-
wych, często zaskakujących technologii, powsta-
ją nowe dźwięki. W czasie festiwalu odbywają 
się również wykłady oraz pokazy filmów i sztuki 
wizualnej. Więcej informacji na www.borealisfe-
stival.no.

Świętowanie ze sztuką

Na przełomie maja i czerwca miasto staje się 
na dwa tygodnie miejscem licznych imprez zwią-
zanych z najstarszym festiwalem muzyczno-te-
atralnym w Bergen – Festspillene. Organizowany 
od 1953 roku festiwal, uważany przez wielu za 
norweskie dobro narodowe, objął patronatem 
król Harald V. W czasie 15 festiwalowych dni  
w różnych miejscach Bergen organizowanych 
jest ponad 200 różnych wydarzeń artystycznych.  
W 2015 roku wydarzenia te podzielone będą na 
trzy grupy: Odnowienia (Fornyelser), Połączenia 
(Forbindelser) i Przeszkody (Forstyrrelser). Fest-
spillene to doskonały dowód na to, że Norwego-
wie wcale nie są tacy ponurzy, za jakich niektórzy 
ich uważają. Informacje o festiwalu można zna-
leźć na stronie www.fib.no.

Raz na ludowo

Ledwie kończą się Festspillene, rozpoczyna się 
kolejny festiwal, tym razem coś dla siebie znajdą 
miłośnicy muzyki ludowej i bluesa, jeśli jednak 
Waszym ulubionym gatunkiem jest R&B, country, 
funk lub gospel, również nie będziecie zawiedze-
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ni. Bergenfest jest organizowany od 1992 roku 
i co roku dzięki niemu twierdza w Bergen przez 
cztery dni rozbrzmiewa dźwiękami muzyki. Za-
interesowani powinni odwiedzić stronę bergen-
fest.no.

W grocie króla gór

Wszyscy znamy charakterystyczny rytmicz-
ny motyw z opowieści o Peer Gyncie, choć nie 
wszyscy zdają sobie sprawę, skąd on pochodzi. 
Jeszcze mniej osób wie, że autor muzyki, Edvard 
Grieg, dużą część swojego życia spędził w domu 
w Troldhaugen nieopodal Bergen, gdzie obecnie 
znajduje się jego muzeum i sala koncertowa. Każ-
dego lata, w sali tej odbywają się koncerty muzy-
ki norweskiego mistrza. Ponadto od czerwca do 
sierpnia w samym Bergen w kościele Korskirken 
odbywa się chyba najdłuższy w mieście festiwal: 
Grieg in Bergen (www.grieginbergen.com), obej-
mujący 40 koncertów. Jeśli ktoś chce odpocząć 
od muzyki popularnej, impreza ta stanowi dosko-
nałą alternatywę.

Grill na świeżym powietrzu

Powiadają, że muzyka łagodzi obyczaje, ale 
przy takiej dawce festiwali muzycznych niektórzy 
mogą mieć dość. Dobrym pomysłem będzie w ta-
kiej sytuacji wybranie się na północ od Bergen do 
Zachodnionorweskiego Centrum Emigracji (Vest-
norsk Utvandringssenter) w Sletta (www.muho.
no), gdzie w sierpniu organizowany jest Festiwal 
Emigracji. Ma on charakter rodzinnego festynu, 
na którym, obok oglądania filmów i słuchania 
wykładów, można zjeść kiełbasę z grilla i pobawić 
się z całą rodziną na świeżym powietrzu.

Nad wodą

Sierpień w położonym na północ od Bergen 
Austrheim upływa pod znakiem sportów wod-
nych i największej imprezy o tej tematyce w oko-
licy: Havsportveka (havsportveka.no). W ramach 
tego festiwalu odbywają się m.in. regaty na de-
skach windsurfingowych, pokazy kitesurfingu i 
zawody triathlonowe. Można ograniczyć się do 

iStock@aluha123
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podziwiania (a jest co podziwiać), ale można 
również samemu wziąć udział w zabawie – do-
świadczenie nie jest wymagane, najważniejsze są 
chęci.

Festiwal ze smakiem

Co roku we wrześniu, w samym centrum Ber-
gen – na Bryggen i Fiketorget – odbywa się naj-
większy w Norwegii festiwal poświęcony jedze-
niu – Bergen Matfestival (www.matfest.no). Na 
niezliczonych straganach znajdziemy owoce, wa-
rzywa, pieczywo, mięso, ryby i wielką ilość innych 
produktów. To doskonała okazja, by przekonać 
się, że norweskie jedzenie wcale nie jest takie złe, 
jak wielu zwykło uważać.

Bergen jest miastem tak bogatym w wy-
darzenia, że mimo szczerych chęci, nie da się 
opisać wszystkiego w jednym tekście. Jest 
jeszcze wiele wydarzeń, o których wypadało-
by wspomnieć, choćby słynne Pepperkakeby-
en – grudniowa wystawa domków z piernika 
czy festiwale teatralne BIFF i MINI MIDI MAXI.  
Zachęcam do przyjrzenia się bliżej ofercie wyda-
rzeń sportowych i kulturalnych Bergen – jest tak 
imponująca, że na pewno znajdzie się jakieś wy-
darzenie, w którym nie przeszkodzi nam przysło-
wiowy bergeński deszcz.

Przydatne strony WWW:
www.visitbergen.com
www.bergen-guide.com

iStock@chaoss
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15 października 2014 r. w samym sercu Oslo, w siedzibie kancelarii prawnej Berngaard/Sand-
bek AS, odbyło się seminarium dla firm pt. Poland-Norway. Let’s create an innovative bridge! 
Spotkanie, w którym wzięliśmy udział, zorganizowane zostało przez Pomorską Agencję Rozwo-
ju Regionalnego ze Słupska we współpracy z Norwesko-Polską Izbą Handlową (NPCC).
Celem seminarium była prezentacja polskiego i norweskiego potencjału w branży ICT, nowo-
czesnych technologii oraz nawiązanie współpracy biznesowej, technologicznej i badawczej  
z partnerami z Norwegii. Spotkanie odbyło się w ramach Oslo Innovation Week - największej 
corocznej konwencji innowacji w Europie.

Od lewej: 
Alessandro Reina – Syrius Group, 
Aleksandra Fajfer Eriksen – Prezes Polish Connection

Od lewej:
Tomasz Chałupa – Sekretarz Ambasady RP w Oslo, 
Aleksandra Fajfer Eriksen – Prezes Polish Connection

Od lewej: Krystyna Helińska - V-ce Prezes Polish Connection, Agata Jaroszewska i Bartosz Świtała – Pomorska Agencja 
Rozwoju Regionalnego, Aleksandra Fajfer Eriksen – Prezes Polish Connection
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Od lewej: Krystyna Helińska – V-ce Prezes Polish 
Connection, Aleksandra Suszczewicz – Łódzka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna

Krystyna Helińska – 
V-ce Prezes Polish Connection

Od lewej: Krystyna Helińska – V-ce Prezes Polish Connection, Lars Berntsen – Kancelaria 
Berngaard/Sandbek, Sławomir Hinc – PGNiG Norway, Marcin Krupa – Torpol, Lars-Kare 
Legerrnes – Oslo Chamber of Commerce

Krystyna Helińska – V-ce Prezes 
Polish Connection

Od lewej: Krystyna Helińska – V-ce Pre-
zes Polish Connection, Aleksandra Fajfer 
Eriksen – Prezes Polish Connection
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30 października br. w Warszawie miała miejsce druga edycja konferencji Scandinavian SWOT, 
zorganizowana przez Skandynawsko-Polską Izbę Gospodarczą (SPCC). Wydarzenie zatytuło-
wane Scandinavian and Polish export & ICT sector – cross country experience, adresowane 
było do przedstawicieli firm z sektora ICT, którzy szukając możliwości dalszego rozwoju, kierują 
swoje zainteresowanie w stronę krajów skandynawskich. Dołączając do grona międzynarodo-
wych ekspertów branży ICT, przeprowadziliśmy analizę oraz omówiliśmy możliwości współ-
pracy w sektorze ICT, pomiędzy przedsiębiorstwami z Polski i Norwegii. Prelekcję przeprowa-
dziła Krystyna Helińska, V-ce Prezes Polish Connection.

O codziennych wyzwaniach stojących przed polskimi biznesmenami w Norwegii, mówiła pod-
czas konferencji Polish Community in Norway. Challenges and Opportunities, Krystyna Heliń-
ska, V-ce Prezes Polish Connection.
Konferencja zorganizowana przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo oraz Departa-
ment Polityki Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, odbyła się w dnia 20 listo-
pada br. W spotkaniu wzięli udział polscy i norwescy eksperci, przedstawiciele norweskich 
instytucji zaangażowanych we współpracę z Polską oraz przedstawiciele polskich i norweskich 
środowisk biznesowych.



Reklama

Doładowania Lycamobile dostępne są w:

Z zastrzeżeniem zasad I warunków” Wszelkie zmiany i poprawki zostaną wprowadzone na www.lyca-mobile.no
* Przenieś swój aktualny numer do LycaMobile a otrzymasz 100nok dodatkowego kredytu. Pierwsze 25nok otrzymasz odrazu po przeniesieniu a resztę co miesiąc po 25nok do łącznej wartości 100nok ”
** tylko przy doładowaniu online. Przy doładowaniu kodem doładowującym za 200nok otrzymasz 260nok”

Polska

Doładuj za 200kr i

otrzymaj  280kr do wykorzystania**

100Przenieś swój aktualny numer 
do Lycamobile i otrzymaj Ekstra*

Obsługa klienta - zadzwoń 3332 z Lycamobile lub 21547171 
po więcej informacji odwiedź www.lyca-mobile.no
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