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Witaj,

Założyłeś firmę w Norwegii i dlatego otrzymujesz 
tę broszurę. Znajdują się w niej podstawowe informacje 
o prawnych i podatkowych aspektach funkcjonowania 
Twojego przedsiębiorstwa. 

Zachęcamy do lektury! 
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Podatek dochodowy dla norweskich firm wynosi 28 proc. Każda firma, 
która prowadzi działalność gospodarczą w Norwegii ma obowiązek 
płacenia zaliczki na podatek dochodowy (forskuddsskatt). 
Jest ona wyznaczana na podstawie prognozy zysków 
deklarowanych przez przedsiębiorcę. 

Zaliczka jest płatna w czterech ratach (zazwyczaj są to: 15 marca, 15 maja, 
15 września i 15 listopada). Urząd Podatkowy wysyła fakturę 
odpowiednio przed terminem płatności zobowiązania. 
Jeśli firma zapłaciła zbyt małą zaliczkę – urząd wyliczy kwotę dopłaty. 
W przeciwnej sytuacji, nadpłacony podatek 
zostanie zwrócony wraz z odsetkami.

Więcej informacji o podatku w Norwegii znajduje się na stronie 
<http://www.pol-nor.com/referencje.html>.

Obowiązek wpisu do rejestru VAT (nor. MVA – Merverdiavgift) powstaje 
w momencie, kiedy przedsiębiorstwo przekroczy obrót 
w wysokości 50 000 NOK w okresie 12 miesięcy. 

W Norwegii obowiązują trzy stawki podatku VAT: 

25 proc. (podstawowa),       15 proc. (zredukowana),       8 proc. (niska). 

Wpis do rejestru VAT jest dokonywany poprzez portal <altinn.no>  
lub za pomocą formularza Samordnet registermelding Del 2 
(dostępny na stronie <http://www.brreg.no/>). 

Więcej szczegółów znajduje się w dalszej części broszury.
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Twoja firma w Norwegii została zarejestrowana. Pamiętaj, że powinieneś teraz:

Założyć firmowe konto w banku (bedriftskonto). W tym celu należy udać się 
do banku wraz z dokumentem potwierdzającym rejestrację firmy, ważnym 
paszportem oraz pisemnym potwierdzeniem posiadania norweskiego numeru 
personalnego.

Wypełnić wniosek o kartę podatkową. Na podstawie tego dokumentu 
urząd wyliczy zaliczki na podatek dochodowy. 

Meldunek
Obowiązek meldunku w urzędzie podatkowym dotyczy każdego, kto planuje 
przebywać na terenie Norwegii dłużej niż 6 miesięcy. Potrzebne będą trzy dokumenty: 
Registreringsbevis otrzymane od policji, paszport lub dowód osobisty oraz dokument 
założenia firmy. Czasami urząd może dodatkowo poprosić o kontrakt na najbliższe 
pół roku, aby mieć pewność, że zostaniesz w Norwegii w tym okresie. Pisemne 
potwierdzenie zameldowania otrzymasz pocztą.

Meldunek w Norwegii jest jednocześnie aktem nadania stałego numeru personalnego 
(fødselsnummer).

Dokumenty uzupełniające
ID-KORT. Jeśli otworzyłeś firmę w branży regulowanej przepisami 
Inspekcji Pracy <http://www.arbeidstilsynet.no/>, będzie potrzeba 
wyrobienia kart branżowych. Można tego dokonać na stronie 
<(https://www.norsik.no/byggekort/>. Potrzebne będą skany: zdjęcia 
legitymacyjnego, paszportu oraz wzoru podpisu.  
Uwaga: do założenia konta w portalu norsik.no potrzebny jest 
STAŁY numer personalny. 

Kody MinID lub Engangskoder. Pełna elektroniczna obsługa firmy w Norwegii 
wymaga korzystania z portalu internetowego <https://www.altinn.no/no/>. 
Kody MinID możesz zamówić na stronie <www.altinn.no>. 
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Okres Miesiące Termin składania 
1 styczeń – luty 10 kwietnia

2 marzec – kwiecień 10 czerwca

3 maj – czerwiec 30 sierpnia

4 lipiec – sierpień 10 października

5 wrzesień – październik 10 grudnia

6 listopad – grudzień 10 lutego kolejnego roku

Uwaga! Jeżeli planowane przychody firmy w roku obrotowym nie przekroczą 1 000 000 NOK, 
można wówczas złożyć wniosek o składanie rocznego zeznania podatku VAT. 

Rozliczenie podatku polega zasadniczo na zsumowaniu wartości podatku należnego 
oraz naliczonego. Otrzymany wynik będzie oznaczał kwotę do dopłaty lub zwrotu. 

Rozliczanie podatku dochodowego 
Podatek dochodowy jest rozliczany po każdym roku obrotowym. W okresie 
marca – kwietnia każdego roku urząd podatkowy wysyła dokument o nazwie 
Selvangivelse. Jest to wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, które zawiera 
podstawowe informacje o dochodach podatnika, stanie jego konta bankowego, 
posiadanych nieruchomościach, etc.

Przedsiębiorcy otrzymują natomiast dokument Selvangivelse for næringsdrivende 
(zeznanie podatkowe dla przedsiębiorców).

Roczne zeznanie podatku dochodowego przyjmuje różną postać w zależności od formy 
działalności gospodarczej. Inne rodzaje dokumentów musi składać spółka akcyjna, 
a inne firma jednoosobowa. 

Zasadniczym celem zeznania rocznego jest szczegółowe wykazanie struktury 
przychodów oraz kosztów przedsiębiorstwa w danym roku obrotowym. 

Na podstawie otrzymanych dokumentów, urząd wyliczy kwotę należnego podatku 
dochodowego. Przedsiębiorca otrzyma wówczas pocztą dokument o nazwie 
Skatteoppgjør, który zawiera informacje o wyliczeniach urzędu oraz ewentualnej 
kwocie dopłaty lub zwrotu podatku. Dokument ten jest wysyłany w różnych 
okresach, najpóźniej do 17 października kolejnego roku. Jeżeli przedsiębiorca uzna, 
że wyliczenie jest błędne, można złożyć pisemne odwołanie od decyzji urzędu. 
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Wystawianie faktur
Zgodnie z norweskimi przepisami, poprawnie wystawiona faktura powinna 
zawierać następujące informacje:

Dane sprzedawcy, tj. nazwę firmy, adres oraz numer organizacyjny (NIP). 
Jeżeli sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT, jego numer organizacyjny 
powinien być zakończony dużymi literami MVA.

Dane kupującego, tj. nazwa firmy lub osoby fizycznej oraz adres. 

Numer faktury. Ważne jest to, aby numery faktur były nadawane kolejno 
i chronologicznie.

Data wystawienia faktury.

Data płatności faktury.

Numer konta bankowego sprzedawcy.

Opis sprzedanego towaru i/lub wyświadczonej usługi.

Cena towaru lub usługi (jeśli sprzedawca jest płatnikiem VAT, na fakturze 
powinny być wyodrębnione trzy kwoty: netto, VAT oraz brutto).

Dodatkowo na fakturze można umieścić także logo firmy, numer telefonu, 
adres strony internetowej, e-mail, numer klienta, numer referencyjny 
lub numer KID (kundeidentifikasjonsnummer – numer identyfikacji 
płatności dokonanej przez danego klienta). 

Rozliczanie podatku VAT 
Podatek VAT rozliczany jest w formie deklaracji składanych co dwa miesiące 
na papierze lub on-line za pomocą portalu <altinn.no>. 

Terminy składania deklaracji są publikowane na stronie Urzędu Podatkowego 
<http://www.skatteetaten.no/Skattekalender/naringsdrivende/>. 

Stanowią one jednocześnie ostateczne terminy płatności zobowiązania.  
Tabela prezentuje zbliżone daty składania deklaracji podatku VAT.
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Prowadzenie firmy w Norwegii wymaga spełnienia kilku bardzo ważnych reguł. 
Oto niektóre z nich:

Za zakupy towarów lub usług DLAFIRMY należy ZAWSZE płacić kartą 
firmową (bedriftskort). Limit zakupów gotówkowych przedsiębiorstwa 
wynosi 10 000 NOK w ciągu roku. Płatności gotówką powyżej tej kwoty 
nie mogą zostać wprowadzone do ewidencji księgowej.

Na każdej fakturze lub rachunku o wartości większej niż 1 000 NOK 
jest obowiązek umieszczenia w formie drukowanej miejsca przeznaczenia 
towaru lub usługi. Jeżeli brakuje takiej informacji – koszt nie może być 
wprowadzony do ewidencji księgowej.  

Dokumenty księgowe należy przechowywać przez okres 10 lat.

Dziękujemy za Twój czas poświecony na przeczytanie niniejszej 
broszury. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji – zapraszamy 
do obejrzenia filmów informacyjnych o firmie w Norwegii 
na stronie: http://www.pol-nor.com/referencje.html

Chcesz zlecić prowadzenie rachunków 
Twojej firmy naszym specjalistom? 

Zapraszamy do kontaktu

Zatrudnienie pracownika 
Zatrudnienie pracownika wymaga wpisania firmy do rejestru pracodawców 
(NAV AA-registeret). 

Dodatkowo, z każdym pracownikiem należy zawrzeć umowę o pracę zgodnie 
z norweskimi przepisami. Wzory umów o pracę znajdują się na stronie 
<http://www.arbeidstilsynet.no/>. Każdy pracownik powinien otrzymać także numer 
personalny (stały lub czasowy) oraz kartę podatkową. 

W przypadku firm z branż regulowanych, stosuje się także przepisy w kwestii płacy 
minimalnej. Wypłaty pensji powinny być dokonywane jedynie drogą elektroniczną.

Koszt zatrudnienia pracownika 
Koszty zatrudnienia pracownika można podzielić na stałe oraz zmienne. 
Koszty stałe dotyczą przede wszystkim tego, ile należy wydać co miesiąc na jednego 
zatrudnionego. Koszty zmienne to wydatki okresowe, które występują na różnych 
etapach procesu współpracy. 

Ogólnie przyjmuje się, że do każdej pensji brutto należy doliczyć  
ok. 31,3% kwoty kosztów.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: <http://www.pol-nor.com/referencje.html>.

Aby zamknąć firmę w Norwegii należy wypełnić papierowy formularz dostępny 
na stronie <http://www.brreg.no/blanketter/sletting.html> 
lub jego wersję elektroniczną dostępną na stronie <www.altinn.no>. 

Zamknięcie firmy nie jest jednak równoznaczne z brakiem obowiązku złożenia 
rocznej deklaracji podatkowej. 

Jeżeli firma nie ma żadnych zobowiązań wobec urzędu skarbowego, jej zamknięcie 
następuje w czasie od 1 do 2 tygodni. 
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