
Land/Kraj

Adresse, gatenavn/Ulica i numer domu

Hvis ja, oppgi kommune/
Jeżeli tak, wpisz nazwę gminy

Lønn i Norge hittil i år/
Dochód uzyskany w tym roku

Skal du være i Norge mindre enn 183 dager?
Czy będziesz przebywać w Norwegii
krócej niż 183 dni?

Skatteetaten

Etternavn, fornavn/Nazwisko, imię Fødselsdato/Data urodzenia Kjønn/Plec

Opplysninger ved bruk for forskuddsutskrivingen/Informacje konieczne do określenia zaliczki na podatek dochodowy

Dag/Dzień Mnd/Miesiąc År/Rok Mann/
Mężczyzna

Kvinne/
Kobieta

Sivilstand/Stan cywilny Ugift/Wolny Gift/Mężatka/żonaty Skilt/Rozwiedziona/y Enke/mann
Wdowa/wdowiec

Adresse i Norge/Adres w Norwegii Bostedsadresse i hjemlandet/Adres zameldowania w kraju ojczystym

Yrke/Zawód Statsborgerskap/Obywatelstwo

Har du vært i Norge i løpet av de siste 36 månedene?
Czy przebywałeś w Norwegii w ciągu ostatnich
36 miesięcy?

Ankomst dato til Norge/Data przyjazdu do Norwegii Planlagt utreisedato/Data wyjazdu

Når/Kiedy?

Tidligere norsk personnummer/Norweski numer personalny (jeśli posiadasz)

Betalt skatt i Norge hittil i år/

Podatek zapłacony w tym roku

Har du tidligere arbeidet i Norge/
Czy pracowałeś wcześniej w Norwegii?

Ektefelles navn/Imię i nazwisko małżonki/małżonka

Hvor oppholder familien seg/Gdzie przebywa Twoja rodzina?

Antall barn under 18 år?/Wpisz
liczbę dzieci poniżej 18 roku życia

Har ektefellen egen inntekt/
Czy małżonka/małżonek posiada własny dochód?

Ektefelles forventede inntekt i år/

Oczekiwany roczny dochód małżonki/a

NOK

Arbeidsgiver i Norge/Pracodawca w Norwegii – Navn og adresse/Nazwa i adres Første arbeidsdag/
Pierwszy dzień pracy

NOK

NOK

Forventet inntekt i år (brutto)/Oczekiwany dochód w roku
bieżącym (brutto)

NOK

NOK

Fradrag i inntekten/Odliczenia od dochodu

Sted/Miejscowość Dato/Data Underskrift/Podpis

Telefon/Telefon

Utenlandske statsborgere må møte på skattekontoret og legitimere seg før de kan få utskrevet skattekort:
- Utenlandske statsborgere må legge frem gyldig pass eller annet identitetsdokument som er godkjent som reisedokument innen EU. 
- For nordiske statsborgere er det tilstrekkelig å legge frem gyldig førerkort og en utskrift fra den enkelte stats folkeregister som ikke er eldre enn tre måneder.

Obywatele zagraniczni ubiegający się o kartę podatkową mają obowiązek wylegitymować się w urzędzie podatkowym: 
- Obywatele zagraniczni muszą przedłożyć ważny paszport lub inny dowód tożsamości zatwierdzony jako dokument podrożny w UE.
- Obywatele nordyccy mogą przedstawić ważne prawo jazdy wraz z wypisem z krajowego rejestru ewidencji ludności. Wypis nie może być starszy niż trzy miesiące.

RF-1209BP 09.13

Fri bolig/Mieszkanie (Betalt av arbeidsgiver
/opłacane przez pracodawcę)

Ja/
Tak

Nei/
Nie

Delvis/
Częściowo

Fri kost/Wyżywienie (Betalt av arbeidsgiver/
opłacane przez pracodawcę)

Ja/
Tak

Nei/
Nie

Delvis/
Częściowo

Fri bil/Samochód (Betalt av arbeidsgiver/
opłacany przez pracodawcę)

Ja/
Tak

Nei/
Nie

Delvis/
Częściowo

Uke/Tydzień

År/Rok

Måned/Miesiac

Samlet/Łącznie

Ja/Tak

Nei/Nie

Ja/Tak Nei/Nie

Ja/Tak

Nei/Nie

Ja/Tak

Nei/Nie

Hvis ja, hvor mange dager? 
Jeżeli tak, przez ile dni?

Poststed/MiejscowośćPostnr./
Kod
pocztowy

Prosimy wypełniać drukowanymi literami

Fødselsdato/Data urodzenia

Oppholdt du deg i Norge
1. nov. i fjor?/
Czy przebywałeś w Norwegii
1 listopada ubiegłego roku? 

Ja/Tak

Nei/Nie

E-postadresse/E-mail

Gjelder arbeid på sokkel eller på land?/
Czy będziesz pracował na szelfie
kontynentalnym czy na lądzie?

Sokkel/Szelf
kontynentalny

Land/
Ląd

Første oppholdssted/kommune/Pierwsze miejsce pobytu/gmina

Rekvirering av D-nummer

Rekvirent kommune

Dato Rekvirent

NOK NOK

Postnr., poststed/Kod pocztowy, miejscowość

Feltet er til bruk for skatteetaten/Adnotacje urzędowe (nie wypełniać).

D-nummer

Dato Etter fullmakt

Spesifiser fradrag i inntekten/Wyszczególnij odpisy od podatku

Søknad om skattekort for utenlandske borgere mv.
Podanie o kartę podatkową dla obywateli zagranicznych i innych 
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