
UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO

OPODATKOWANIA

PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

Norwegia
RYNKI ZAGRANICZNE

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

Informacje podatkowe



NORWEGIA 

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO

Podatek od osób fizycznych

Norweski system podatkowy oparty jest o skalę proporcjonalną, a progi podatkowe rosną wraz z dochodem zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Osoby

fizyczne płacą podatek 22,0% od wynagrodzenia za pośrednictwem pracodawcy. Oprócz podatku dochodowego, pracujący w Norwegii są zobowiązani

do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. W roku dochodowym 2021 stawka ta wynosi 8,2%. Dolny limit dochodu/podstawy do obliczenia składki

na ubezpieczenie społeczne to 59 650 NOK.

Podatek od osób prawnych

Obowiązująca stawka podatku dochodowego od firm wynosi 22% od dochodów i zysków kapitałowych. Od wypracowanej nadwyżki opłacany jest dodatkowo

podatek zgodnie z progami podatkowymi. Ponadto przedsiębiorca musi pamiętać o obowiązku VAT i składce pracodawcy na system ubezpieczeń społecznych

w wysokości 14,1%, która różni się w zależności od strefy geograficznej.

Informacje na temat systemu podatkowego, obwiązujących stawek podatkowych, odliczeń oraz limitów znaleźć można na stronach norweskiego Ministerstwa

Finansów (w języku norweskim).
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DOING BUSINESS 2020
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poświęcony na rozliczenie i płatności podatków 

(liczba godzin łącznie w ciągu roku)
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AKTUALIZACJA: 
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https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/skattesatser-2020/id2671009/


UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Polska posiada z Norwegią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 01.01.2011. Tekst umowy oraz wykaz zawartych przez

Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

PODSTAWOWE RODZAJE DANIN

RODZAJ

PODATKU

VAT

OBOWIĄZKI

PODATNIKA

STAWKI

• Opodatkowaniu VAT (norw. MVA, merverdiavgift)
podlega sprzedaż towarów i usług w Norwegii.

• Obowiązek rejestracji w celach VAT mają podmioty
(także zagraniczne), których obroty przekroczą
kwotę 50 000 NOK w ciągu 12 kolejnych miesięcy.

• Inaczej niż w UE, w Norwegii odpowiedzialność
z tytułu podatku VAT ciąży na zagranicznym
dostawcy, który odprowadza podatek.

• VOEC (VAT On E-Commerce): zagraniczne sklepy
i handlowe platformy internetowe mogą
zarejestrować się w norweskiej administracji
podatkowej, aby pobierać do 25% norweskiego
podatku VAT od osób prywatnych robiących w nich
zakupy.
Więcej informacji nt. VOEC (w j. angielskim).

• 25% - stawka podstawowa.
• 15% - artykuły spożywcze.
• 12% - transport pasażerski, wynajem lokali, działalność nadawców publicznych,

bilety do kin, muzeów, wydarzenia sportowe, dostęp do parków i centrów rozrywki,
itp.*

*Niska stawka VAT została tymczasowo obniżona z 12% do 6%. Zmiana obowiązuje od
1 kwietnia 2020 r. włącznie do 30 września 2021 i jest częścią pakietu środków
pomocowych związanych
z pandemią.

W przypadku zakupu towarów i usług za granicą istnieje ogólny obowiązek VAT. Celem
jest zapewnienie równego traktowania podatkowego usług świadczonych na rzecz
norweskich nabywców niezależnie od tego, czy usługa jest świadczona przez
norweskiego czy zagranicznego usługodawcę. Usługa podlega opodatkowaniu w kraju,
w którym jest wykorzystywana. Przykładami takich usług są wszelkie usługi
wykonywane na odległość/ świadczone drogą elektroniczną, takie jak usługi
reklamowe, usługi informacyjne, prawne, konsultingowe itp.
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https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania/
https://www.toll.no/en/online-shopping/e-commerce---what-changed-on-1-april/the-voec-scheme/
https://www.skatteetaten.no/en/rates/value-added-tax
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CŁO • Podstawą wymiany handlowej między Norwegią a Unią Europejską 

jest umowa EOG.

• Umowy o wolnym handlu z krajami trzecimi.

• Ogólne wprowadzenie do najważniejszych przepisów dotyczących 

importu do Norwegii (w j. angielskim)

• Informacje na temat norweskiej taryfy celnej, komentarze

do Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów

(HS): Tolltariffen

• Kalkulator importowy do obliczania kwot należnych z tytułu cła

i VAT przy imporcie towarów do Norwegii.

AKCYZA • Akcyza nakładana jest niektóre towary, takie jak np. alkohol, wyroby

tytoniowe czy benzyna. Rząd norweski corocznie ustala stawki.

• Istnieją dwa rodzaje podatków akcyzowych:

• podatki od importu, produkcji lub sprzedaży krajowej

określonych towarów i niektórych usług (np. podatek

od benzyny),

• podatki związane z posiadaniem lub zmianą własności

niektórych towarów i nieruchomości (np. podatek

od samochodów).

• Akcyza i opłaty specjalne dotyczą m.in.: napojów bezalkoholowych

z dodatkiem cukru lub sztucznych substancji słodzących, napojów

alkoholowych, opakowań napojów, wyrobów tytoniowych, energii,

paliw, biletów samolotowych, gazów cieplarnianych, emisji

tlenków azotu, cukru, czekolady i produktów zawierających cukier,

oleju smarowego, etanolu, ubezpieczenia komunikacyjnego,

podatku drogowego, opłat skarbowych.

• Stawki opłat 2021
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: https:/ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/norway/
https://www.toll.no/en/corporate/import/free-trade/
https://www.toll.no/en/corporate/import/import-guide-for-beginners
https://tolltariffen.toll.no/tolltariff?language=no
https://www.toll.no/en/services/import-calculator/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/avgiftssatser-2021/id2767486/
https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/vat-and-duties/excise-duties/
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Firmy w Norwegii podlegają podatkowi dochodowemu od osób

prawnych w wysokości 22% od ich dochodu netto. O sposobie

odprowadzania podatku dochodowego w Norwegii decyduje forma

prawna firmy:

• Firmy jednoosobowe (EPF) - przedsiębiorca zobowiązany jest

do płacenia podatku dochodowego w wysokości 22% oraz

dodatkowego procentu od nadwyżki, zgodnie z progami

podatkowymi. Właściciel firmy deklaruje przewidywaną kwotę

dochodu w danym roku kalendarzowym, według której urząd oblicza

zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczki są płatne w czterech ratach.

• Spółka z.o.o. (AS) - podatek dochodowy opłacany jest w dwóch

ratach, a kwoty zaliczek urząd wylicza na podstawie zysku

uzyskanego przez firmę w ostatnich latach. Zaliczki płacone są

w roku następnym po roku podatkowym.

• Oddział firmy zagranicznej (NUF) - dotyczy oddziałów zagranicznych

firm z siedzibą w Norwegii. NUF może być rezydentem podatkowym

w Norwegii lub (przy spełnieniu określonych warunków) w kraju

macierzystym.

• Więcej informacji nt. podatków w zależności od formy prawnej firmy

tutaj (w j. angielskim).

Progi podatkowe 2021:

• Pierwszy próg podatkowy do 184 800 NOK - dopłata 1,7% 

od wypracowanej nadwyżki.

• Drugi próg podatkowy do 260 100 NOK - dopłata 4,0% 

od wypracowanej nadwyżki.

• Trzeci próg podatkowy do 651 250 NOK - dopłata 13,2% 

od wypracowanej nadwyżki.

• Czwarty próg podatkowy do 1 021 550 NOK - dopłata 16,2% 

od wypracowanej nadwyżki.

Dochody z eksploracji złóż ropy naftowej, żeglugi oraz produkcji

energii wodnej podlegają specjalnym reżimom podatkowym.

Ze względu na nadzwyczajne zyski z wydobycia surowców, firmy

naftowe podlegają dodatkowemu specjalnemu podatkowi. Zwykła

stawka podatku od spółek wynosi 22%, a specjalna stawka podatku

wynosi 56%. Daje to stawkę podatkową w wysokości 78%.

CIT
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https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/tax-for-businesses/advance-tax/
https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/tax-for-businesses/
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PIT • Podatek dochodowy od osób fizycznych jest obliczany na podstawie

dochodu zwykłego. Dochód zwykły to dochód netto po odjęciu

odpisów podatkowych od łącznej sumy wszystkich dochodów,

tj. z wynagrodzenia i innych, takich jak odsetki od kapitału, dochód

z wynajmu nieruchomości, dochód z akcji.

• Dodatkowo nakładany jest czterostopniowy podatek progresywny,

którego podstawą są łączne dochody brutto ze stosunku pracy lub

zastępujących je świadczeń (np. zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku

chorobowego). Odliczenia i ulgi nie mają na wpływu na wysokość

podatku progresywnego.

• Podatek progresywny rośnie w oparciu o czterostopniową skalę

podatkową.

• Stawka podatku dochodowego: 22%.

• Obowiązujące progi podatku progresywnego w 2021 r.:

• Dochód między 0 - 184 800 NOK – Bez podatku 

progresywnego

• Dochód między NOK 184 800 – NOK 260 100: 1,7 % 

• Dochód między NOK 260 100 – 651 250 NOK: 4,0 % 

• Dochód między NOK 651.250 – NOK 1.021.550: 13.2%*

• Dochód powyżej 1.021.550: 16.2% 

* mieszkańcy okręgów północnych Troms i Finnmark: 11,2%
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https://www.skatteetaten.no/en/person/taxes/
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Podatek 

majątkowy

Aktualne informacje na temat obowiązujących w Norwegii podatków, stawek i terminów płatności publikowane na stronach Urzędu Podatkowego Norwegii (w j. angielskim).

• Podatek majątkowy jest odprowadzany zarówno do kasy

państwowej, jak i gminnej.

• Podstawą opodatkowania jest majątek netto na dzień 31.12.

• Każdy z małżonków ma swoje własne odliczenia, które może

przenieść na małżonka.

• Aktywami, od których naliczany jest podatek majątkowy mogą być

na przykład: główne miejsce zamieszkania, drugie miejsce

zamieszkania, udziały i akcje, środki trwałe, w tym nieruchomości

komercyjne.

Stawki podatku majątkowego 2021:

Podatek majątkowy do gminy:

Klasa podatkowa - Wartość majątku - Stawka

Klasa podatkowa 0 - od 0 i powyżej - 0,7%

Klasa podatkowa 1 - od 0 - 1 500 000 NOK - 0,0%

Klasa podatkowa 1 - 1 500 000 NOK i więcej – 0,7%

Podatek majątkowy do państwa:

Klasa podatkowa - Wartość majątku - Stawka

Klasa podatkowa 0 i 1 - od 0 - 1 500 000 NOK - 0,0%

1 500 000 NOK i więcej - 0,15%
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https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation
https://www.skatteetaten.no/en/rates/wealth-tax


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

NIP: 526-030-01-67
KRS: 0000109815

Kontakt:
tel.: 22 334 99 55

paih24@paih.gov.pl
www.paih.gov.pl

RYNKI ZAGRANICZNE
Informacje podatkowe

Przygotowanie:
Centrum Eksportu oraz Zagraniczne Biura Handlowe PAIH 
Departament Partnerstwa i Komunikacji

Zastrzeżenie:
Powyższy materiał jest chroniony prawami autorskimi, które przysługują Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. („PAIH”) i można
go wykorzystywać w sposób dozwolony przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U. z 2019, poz. 1231), ale jedynie w celach niekomercyjnych (tj. na użytek własny). Nie jest dozwolone komercyjne wykorzystanie
przekazywanych treści. Ponadto, materiał ten można wykorzystać, jeżeli przepisy lub zgoda uprawnionego zakładają, że wykorzystanie w celach
niekomercyjnych nie wymaga pozwolenia ze strony uprawnionego. Dla innych sposobów wykorzystania materiału niezbędne jest uzyskanie
pozwolenia od uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych. PAIH nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody bezpośredniej
lub pośredniej jakiegokolwiek rodzaju, w tym szkody za utratę zysków, wynikłej z całkowitego lub częściowego wykorzystania informacji
udostępnionych przez PAIH w niniejszym materiale. W związku z tym, każdy odbiorca tych informacji powinien sprawdzić przydatność i poprawność
wyżej wymienionych informacji zgodnie z ich przeznaczeniem i korzystać z tych informacji na własną odpowiedzialność. PAIH oraz jej pracownicy nie
ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakąkolwiek decyzję lub działanie podjęte w oparciu o wyżej wymienione informacje, ani za
jakiekolwiek konsekwencje wynikające z decyzji podjętych w oparciu o te informacje.

tel:+48223349955
mailto:paih24@paih.gov.pl
http://www.paih.gov.pl/
https://www.paih.gov.pl/pl
https://twitter.com/PAIH_pl
https://www.linkedin.com/company/polish-investment-and-trade-agency/
https://www.facebook.com/PAIH.gov/
https://www.youtube.com/user/polandinvest/videos

