
Zlecenie sporządzenia PIT-36 z dochodami zagranicznymi za 2022 rok

W Polsce mam:     mieszkanie        rodzinę        centrum interesów życiowych
  zaznaczenie jednego z powyższych oznacza, że jestem rezydentem podatkowym w Polsce. 

Rodzaj rozliczenia
małżeńskie*    indywidualne    samotny rodzic 

* - należy dołączyć PITy-11 lub inne małżonka nawet jeśli się już rozliczył.

Z rozliczenia małżeńskiego wykluczają: rozdzielność majątkowa, prowadzenie działalności (nawet

zawieszonej) opodatkowanej ryczałtem, podatkiem liniowym lub kartą podatkową.

Rozliczenie małżeńskie jest możliwe wyłącznie do dnia 2-05-2023 roku, potem tylko indywidualne.

Podatnik Małżonek/a

Imię

Nazwisko

PESEL

Przychód PL za 2021 X

Telefon

Email

Adres zamieszkania w Polsce w dniu 31-12-2022
Ulica nr domu

Kod pocztowy Miasto

Gmina Województwo

   URZĄD SKARBOWY

Pobyt za granicą Państwo Liczba dni / miesięcy pobytu

1

2

Ulga na dzieci PESEL Cały rok / inny okres

1

2

Ulga inne rodzaj ulgi kwota ulgi

1

2

Kurs do przeliczenia dochodów zagranicznych (domyślnie średni NBP):
średni NBP z 2022    własny  ……………..   wyliczyć rzeczywisty*     
* wyliczenie dodatkowo płatne na podstawie zestawienia otrzymanych wpłat (kwota- data)
Opłata 50,00 zł za każdą stronę zestawienia.

Koszty uzyskania za granicą zależą od położenia miejscowości pracy i zamieszkania za 
granicą (chodzi o dojazdy na miejscu, a nie dojazdy PL-NO):

brak dojazdu    250 zł 
za miesiąc (opcja 

domyślna)

dojazd z innej miejscowości    
300 zł za miesiąc

koszty dojazdu* w kwocie 
……………….  więcej niż 

300 zł za miesiąc   
* dojazdy muszą być udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi środkami transportu 
autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej. Należy podać kwotę za rok łącznie.



Załączniki obowiązkowe dla Norwegii:

Sporządzone zeznanie proszę (domyślnie nie wysyłać do US):
wysłać do US    nie wysyłać do US, zrobię to samodzielnie 

………………………..……………………
podpis składającego oświadczenie

Szanowni Państwo,

Prosimy o zastosowanie się do kilku zasad, które bardzo ułatwią nam pracę i spowodują, że rozliczenia 
dokonamy szybciej i sprawniej.
    1) pliki należy wysyłać w formacie pdf
    2) dokumenty należy wysyłać w jednym mailu po uprzednim sprawdzeniu, czy są kompletne
    3) nie należy wysyłać plików, których nie wymagamy, np. potwierdzeń zapłaty, bo spowoduje to wydłużenie 
        czasu oczekiwania na rozliczenie
    4) nie jesteśmy w stanie potwierdzać otrzymania maila telefonicznie, zatem prosimy o maile z żądaniem 
        potwierdzenia przeczytania
    5) należy dokładnie podać ilość dni pobytu za granicą, łącznie z dniami wjazdu i wyjazdu
W natłoku spraw nie prosimy o uzupełnienie danych i traktujemy zestaw jako niekompletny.

Rozliczenie polskie
Rozliczenie małżeńskie jest znacznie korzystniejsze, chyba, że dochody małżonka przekraczają 
120000 zł za 2022 rok.
Kompletna dokumentacja do rozliczenia Pit polskiego to:
    1. Formularz „ Zlecenie sporządzenia pit-36…:, wypełniony w całości
    2. Tax return 2022 znajdujący się w systemie Altinn (wystarczy pierwsza strona)
    3. Plik „My incomes and employments 2022”, znajdujący się w systemie Altinn
    4. Wszystkie informacje PIT11, PIT8C własne i małżonka.
    5. Rozliczenia roczne (nie miesięczne) z innych krajów

Rozliczenie norweskie
Jeśli wynik rozliczenia polskiego jest ujemny, to zwyczajowo nie rozlicza się podatku norweskiego, 
ponieważ dodatkowy zwrot z Norwegii, spowoduje dopłatę do podatku polskiego.

Możliwość złożenia rozliczenia norweskiego ustalamy raczej indywidualnie.

Kompletna dokumentacja do rozliczenia norweskiego to:
    1. Wypełniony formularz „Oświadczenie do norweskiego tax return 2022” tylko w przypadku, gdy mamy
        sporządzić tylko rozliczenie norweskie, lub wynik rozliczenia polskiego jest dodatni lub wynosi 0.
    2. Te same dokumenty co w pkt 2 i 3 do podatku polskiego, pobrane z Altinn
    3. Zaświadczenia potwierdzające ulgi norweskie w języku angielskim takie jak odsetki kredytowe.
        sporządzić tylko rozliczenie norweskie, lub wynik rozliczenia polskiego jest dodatni lub wynosi 0.

Każda zmiana rozliczenia w Norwegii powoduje konieczność zmiany rozliczenia w Polsce.

1. Tax Return 2022 – jedna strona pdf – 
https://www.skatteetaten.no/en/person/taxes/tax-return/tax-return-person/

2. My incomes and employments 2022  – jedna strona pdf -  
https://www.skatteetaten.no/en/forms/my-income-and-employments/

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Za ewentualne błędy i podanie informacji 
niezgodnych z prawdą, FCA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności. Korespondencja wysłana na podany adres e-mail 
uważana jest za dostarczoną. Wyrażam zgodę do przetwarzania danych w związku z realizacją zlecenia. Przyjmuję 
informację, że administratorem danych osobowych jest FCA Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia, tel. 
58 6219435, e-mail: fca@fca.pl, więcej info www.fca.pl/index.php/rodo.   Zobowiązuję się zapłacić 150,00 zł za 
sporządzony PIT-36 z załącznikiem ZG oraz 50,00 zł za każdy dodatkowy załącznik ZG lub PIT-D. Rachunek bankowy 
FCA Sp. z o.o.: 16 18701045 2078 1065 6424 0001. Zlecenie zostanie wykonane w ciągu 14 dni od dostarczenia 
kompletu dokumentów i informacji oraz zapłaty za usługę. FCA sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do rezygnacji z 
wykonania zlecenia bez podania powodu.
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