
Biznes w Norwegii

Migracja Polaków do Norwegii w celach zarobkowych
to coraz częstszy temat w mediach. 
Praca etatowa jest dla większości z nich najważniejsza,
ale nie można zapominać o powiększającej się
grupie przedsiębiorców, których sukcesy w prowadzeniu
własnych biznesów w Skandynawii są coraz większe. 



Większość rankingów potwierdza, że Norwegia jest jednym 
z najbardziej rozwiniętych krajów na świecie. Powierzchnia tego państwa 
jest nieco większa niż obszar Polski i ma jednocześnie stosunkowo 
niewielki poziom zaludnienia w przeliczeniu na jeden metr kwadratowy. 

Jak podają dane OECD <www.oecd.org/norway/>, w Norwegii 
mieszka ponad 5 mln mieszkańców, średni roczny PKB na osobę (per 
capita) wynosi ok. 50 tys. dol., a inflacja nie przekraczała 2,5 proc. w ciągu 
ostatnich czterech lat. 

Dodatnie saldo bilansu handlowego oraz dobra sytuacja 
finansów publicznych również wspierają stabilność norweskiej gospodarki. 
Niezwykle istotny jest także fakt, że bezrobocie przez ostatnie 5 lat nie 
przekroczyło 3,5 proc. 

Jest to szczególnie zachęcający czynnik, powodujący wzrost zain-
teresowania poszukiwaniem pracy w Norwegii.

Norweska gospodarka
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Podatki w Norwegii

Podatek dochodowy CIT w Norwegii wynosi 28 proc., jak podaje 
norweski urząd podatkowy <www.skatteetaten.no>. Na początku stycznia 
każdy przedsiębiorca wypełnia deklarację podatkową, na podstawie której 
podatki odprowadzane są w formie zaliczek cztery razy w ciągu roku. 
Określa on wówczas przybliżoną kwotę dochodu w danym roku obroto-
wym, a urząd podatkowy wyznacza zaliczki na podatek i przysyła faktury 
w odpowiednich terminach. 

Każdy przedsiębiorca w fi rmie jednoosobowej jest zobowiązany 
również do odprowadzania składki ZUS w wysokości 11% dochodów. 
Podatek dochodowy jest rozliczany do 31 maja (elektronicznie) lub 30 kwiet-
nia (w formie papierowej) każdego roku.

Kolejnym obciążeniem podatkowym jest VAT (nor. Merverdiavgift, 
w skrócie MVA), którego stawka jest zależna od rodzaju towaru lub usługi. 
Zasadniczo jest ona ustalona na poziomie 8, 15 i 25 proc. Każdy przed-
siębiorca, który prowadzi działalność objętą przepisami o podatku VAT,
jest zobowiązany wysłać wpis do odpowiedniego rejestru po przekrocze-
niu obrotów w wysokości 50 tys. NOK w ciągu 12 miesięcy. Następnie,
co dwa miesiące ma on obowiązek składania deklaracji podatku VAT, 
na podstawie której następuje rozliczenie. VAT należny jest zwracany na
konto fi rmy w ciągu 6 tygodni od momentu zatwierdzenia deklaracji, zaś 
VAT dłużny powinien być zapłacony w wyznaczonych terminach na konto 
podane przez poborcę podatkowego.
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Dane Statistics Norway <http://www.ssb.no/emner/02/01/10/
innvbef/> na 1 stycznia 2012 r. wskazują, że w Norwegii na stałe przebywa 
67,3 tys. Polaków. Szczególnie lata 2006-2008 spowodowały ich największy 
napływ. 

Obecnie obywatele Rzeczypospolitej stanowią najliczniejszą mniej-
szość narodową w Norwegii. Istnieje jednak margines błędu statystycznego, 
który wiąże się ściśle z znaczną grupą nielegalnych imigrantów. Niektóre 
źródła podają, że na chwilę obecną w Norwegii może przebywać nawet 
ponad 100 tys. Polaków. Pozostałe liczne grupy imigrantów stanowią 
Niemcy, Litwini, Szwedzi oraz inni mieszkańcy nowych krajów Unii Euro-
pejskiej.

Podstawowym powodem wyjazdów do Norwegii są z reguły wyż-
sze w porównaniu do krajów rodzinnych średnie zarobki. Ludzie, którzy 
dawniej pracowali w Norwegii i osiągnęli dzięki temu wyższy status ma-
terialny w Polsce, również podają ten argument jako przemawiający za wy-
jazdem do Skandynawii (jak wynika z badania pt. Polscy migranci w Oslo). 
Nawet minimalne stawki w niektórych sektorach gospodarki norweskiej 
(np. ok. 150 NOK/godz. w sektorze budowlanym) są znacznie wyższe niż 
dochody w ten samej branży w Polsce. Mimo to, raport Doing Business in 
Norway 2012 wskazuje, że Norwegia to jedno z najlepszych miejsc na świe-
cie do założenia i rozwijania własnego biznesu. Przemawiają za tym m.in.: 
sprawna administracja państwowa, w pełni elektroniczny system obsługi 
fi rm <altinn.no> oraz przejrzyste procedury prawne.

Polscy emigranci
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Norwegia Consulting <http://norwegiaconsulting.pl/> podaje, że 
rejestracja fi rmy trwa w tym kraju średnio dwa tygodnie i można jej do-
konać także przez internet lub za pomocą specjalnego formularza. Później 
należy założyć konto w banku dla nowego przedsiębiorstwa i można już 
wystawiać pierwsze faktury. Bywają jednak przypadki, kiedy potrzebne są 
dodatkowe pozwolenia bądź wpisy do odpowiednich rejestrów. 

Dodatkowo warto wspomnieć, że obywatele RP nie mają żadnych 
ograniczeń w zakładaniu własnej fi rmy w Norwegii. Otrzymanie norwe-
skiego NIP-u i zarejestrowanie się na komisariacie policji są w tej kwestii 
wystarczające. Od 1 stycznia 2011 r.  nie obowiązuje także nakaz posiadania 
pozwolenia na pracę dla obywateli krajów Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego. 

Najczęstszymi formami prowadzenia działalności gospodarczej 
w Norwegii są fi rma jednoosobowa oraz spółka akcyjna. Jak podaje nor-
weski urząd statystyczny <http://www.ssb.no/naeringsliv/> w 2010 r. zare-
jestrowano w Norwegii ponad 360 tys. przedsiębiorstw. Wśród nich aż 
43% stanowiły przedsiębiorstwa jednoosobowe, a 45% spółki akcyjne. 
Pozostałe rodzaje działalności gospodarczej stanowiły 12%.  

Dodatkowo, w 2011 r.  rząd norweski obniżył kwotę obowiązko-
wego kapitału własnego dla spółek akcyjnych (ze 100 tys. do 30 tys. NOK). 
Jest to dodatkowy argument przemawiający za założeniem własnej działal-
ności gospodarczej w tym kraju. 

Norweski biznes
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Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Uniwersytet War-
szawski (Przyczyny wyjazdu oraz warunki życia i pracy migrantów w Nor-
wegii: studium przypadku Polaków w Oslo), najczęściej wybieraną przez 
Polaków branżą zatrudnienia jest budownictwo, rolnictwo i rybołówstwo, 
przemysł oraz działalność usługowa. 

Według danych Pol-nor Consulting <http://www.pol-nor.com/>,
to właśnie w branży budowlanej Polacy rejestrują najwięcej swoich przed-
siębiorstw (ponad 40%), co stanowi ok. 1% ogółu przedsiębiorstw reje-
strowanych w tym sektorze. W całkowitym rozrachunku Polacy rejestrują 
średnio 6% wszystkich przedsiębiorstw, co oznacza, że tyko w 2011 r. 
mogli zarejestrować prawie 3 tys. nowych fi rm.

Polskim przedsiębiorcom w Norwegii przysługują także liczne
ulgi podatkowe. Istnieje bowiem kilka możliwości, które daje norweski 
urząd podatkowy dla imigrantów w celu obniżenia realnej kwoty podat-
ku dochodowego. Przede wszystkim ważne są zarobki współmałżonka 
w Polsce, na podstawie których można uzyskać zmianę klasy podatkowej, 
czyli zmniejszenie podstawy opodatkowania.  Ważna jest także częstotliwość 
wizyt w Polsce, a także status cywilny. 

Według publikacji ekspertów Norwegia Consulting realny po-
datek w Norwegii może być niekiedy znacznie niższy niż w Polsce, jeżeli 
dana osoba spełnia warunki uzyskania odpowiedniego statusu, bądź klasy 
podatkowej.

Polski biznes na obczyźnie



Korzystne perspektywy

Słusznym wydaje się założenie, że w obliczu obecnych zmian na 
rynkach międzynarodowych Polacy nadal będą wyjeżdżać do Norwegii 
w celach zarobkowych. 

Kraj ten kusi również wysokim standardem życia. Rząd norweski 
zdaje sobie także sprawę z potrzeby napływu imigrantów, którzy będą 
wykonywać prace w sektorach objętych deficytem siły roboczej. 

Dziennik „Aftenposten” <www.aftenposten.no> w artykule z dnia 
9 maja 2012 r. podkreślał, że Polacy w znaczący sposób przyczyniają się 
do rozwoju norweskiej gospodarki. 

Jednocześnie duża część rodaków przelewa swoje dochody 
do Polski, co wpływa korzystnie na warunki gospodarowania w Polsce. 
Na migracji Polaków korzystają zatem obie strony współpracy.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji 
o prawnych aspektach funkcjonowania firmy 
w Norwegii, zapraszamy do kontaktu z nami.
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