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Rodzaje firm w Norwegii:

• Enkeltpersonforetak (EPF) - firma jednoosobowa,

• Ansvarlig selskap (ANS) i Delt ansvar (DA) - spółki bezkapitałowe / spółki 
osobowe,

• Aksjeselskap (AS) - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
(spółka akcyjna typu zamkniętego),

• Allmenaksjeselskap (ASA) - spółka akcyjna (typu otwartego).



NUF

Firma zagraniczna o dowolnej formie organizacyjnej w kraju 
macierzystym może działać w Norwegii jako tzw. NUF -
Norskregistrert utenlandsk foretak (zarejestrowana w 
Norwegii firma zagraniczna).



Opodatkowanie firm

Firmy norweskie podlegają opodatkowaniu w Norwegii.

EPF i udziałowcy spółek bezkapitałowych - podatek progresywny 
od osobistego dochodu z działalności.

AS i ASA - podatek spółek kapitałowych - 24% (podatek liniowy).

NUF - to czy firma zagraniczna będzie płaciła w Norwegii podatek, 
regulują umowy podatkowe.



Opodatkowanie polskich firm w świetle 
polsko-norweskiej umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania

Dochód firmy podlega opodatkowaniu w tym kraju, gdzie firma 
ma swoją siedzibę (w Polsce) - por. artykuł 7 umowy podatkowej, 
chyba że firma ma w Norwegii stałą placówkę / zakład (norw. fast 
driftssted) - por. artykuł 5 umowy podatkowej.



Być albo nie być NUF-em 
- Oto jest pytanie! 
• Warto działać jako NUF dopóki nie ma stałej placówki 

(obowiązku podatkowego), gdyż opodatkowanie w Polsce 
jest niższe.

• Jeśli ma się pojawić stała placówka w Norwegii i obowiązek 
podatkowy, w większości przypadków traci to sens - brak 
korzyści podatkowych przy podwójnej biurokracji. Lepiej 
założyć firmę w Norwegii.



Samodzielni przedsiębiorcy jako NUF-y 
Agencja zatrudnienia jako NUF

W przypadku tych rodzajów firm polskich działających w 
Norwegii wchodzą w grę nieco inne lub dodatkowe 
regulacje.

Samodzielni przedsiębiorcy - na 
dłuższą metę bardzo trudno im będzie 
uniknąć obowiązku podatkowego.



VAT
Sprzedaż większości towarów i usług w Norwegii obciążona jest VAT-em.

Norweski VAT muszą naliczać również firmy zagraniczne (NUF-y) jeśli usługa 
świadczona jest w Norwegii (w norweskim obszarze VAT-owskim).

Firma zagraniczna rejestruje się jako płatnik VAT i rozlicza norweski VAT za 
pośrednictwem reprezentanta VAT (podmiot norweski).

Stawki VAT: 

• 25% - stawka podstawowa,

• 15% - sprzedaż środków spożywczych,

• 10% - transport pasażerski, bilety kinowe, wynajem pokoi.

Niektóre towary i usługi są zwolnione z VAT  (same w sobie, bądź w określonych 
okolicznościach).



Papierki, papierki, papierki
Norweskie władze są jak kosmiczny zbój Gębon z Cyberiady
Stanisława Lema - chcą mieć jak najwięcej informacji na temat 
firmy, jej działalności oraz jej pracowników (nawet jeśli firmy lub 
pracowników nie opodatkują).

Większość obowiązków w zakresie 
rejestracji i raportowania jest wspólna dla 
wszystkich firm, ale niektóre dotyczą 
specyficznie firm zagranicznych (NUF-ów).



Rejestracja
• Obowiązek rejestracji i uzyskania norweskiego numeru organizacyjnego dla firmy -

dotyczy wszystkich firm, również firm zagranicznych

• Obowiązek dokonania rejestracji VAT - jeśli obroty firmy (z działalności podlegającej 
ovatowaniu w Norwegii) przekraczają 50 000 NOK - dotyczy wszystkich firm, również 
firm zagranicznych

• Obowiązek dokonania rejestracji w Inspekcji pracy (Arbeidstilsynet) - firmy 
wynajmujące pracowników

• Obowiązek dokonania rejestracji w Urzędzie nadzoru żywności (Mattilsynet) - firmy 
zajmujące się importem żywności, handlem żywnością, gastronomią itp.

• Obowiązek dokonania rejestracji w Rejestrze firm elektrycznych - firmy wykonujące 
prace elektryczne



Raporty

• Obowiązek raportowania kontraktów i pracowników na 
kontraktach przez firmy zagraniczne (zgłoszenie do rejestru 
zleceń i pracowników – dawne zgłoszenie RF-1199).

• Comiesięczne raportowanie wynagrodzeń 
pracowników (wszystkie firmy, w tym firmy 
zagraniczne, nawet jeśli pracownicy nie będą 
mieć obowiązku podatkowego) – A-melding.



Rozliczenia roczne firmy
• Firmy norweskie składają komplet rozliczeń rocznych, właściwych dla 

formy organizacyjnej firmy.

• NUF-y składają  komplet rozliczeń rocznych, właściwych dla formy 
organizacyjnej firmy, jeśli mają w Norwegii stałą placówkę, wraz     z 
dodatkowym dokumentem dla firm zagranicznych (Regnskapsutdrag -
Wyciąg z księgowości). 

• Jeśli NUF nie ma stałej placówki na ogół nie składa żadnych rozliczeń 
rocznych oprócz Wyciągu z księgowości (Regnskapsutdrag) i ew. 
przedstawienia dokumentacji księgowej z Polski (to ostatnie przede 
wszystkim, gdy urząd chce ustalić, czy powstała stała placówka, czy nie).



Kodeks pracy, ustawa urlopowa, 
upowszechnione stawki minimalne 
Duża część norweskich przepisów obowiązuje również firmy zagraniczne, 
wysyłające pracowników do Norwegii m.in:

• przepisy o czasie pracy,

• przepisy o wynagrodzeniu urlopowym,

• stawki minimalne wynagrodzenia (w branżach objętych 
upowszechnieniem umów zbiorowych),

• regulacje dotyczące kontraktów publicznych.



BHP
Norwedzy są bardzo wyczuleni na kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy (np. 
jeśli Inspekcja Pracy podczas kontroli wykryje nieprawidłowości w papierach / 
formalnościach, nakaże je skorygować i wyznaczy termin. Jeśli zobaczy, że 
warunki pracy urągają zasadom BHP, wstrzyma prace lub usunie pracowników 
firmy z miejsca pracy).

• Każda firma ma obowiązek prowadzenia systematycznej pracy na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

• Jeśli firma ma więcej niż 10 pracowników, ma obowiązek wyznaczenia 
rzecznika ds. BHP (verneombud).

• Pracownikom należy zorganizować szkolenie BHP i szkolenia stanowiskowe.

Na wypadek kontroli należy mieć dostępny folder z odp. dokumentacją 
(szczegóły będą zależeć od rodzaju działalności).



Norwegia i tak da się lubić :)
Działać w Norwegii czy nie działać?

Minusy:

• wysokie koszty, 
• obfita biurokracja,
• Norwegia jest poza UE -

inne/dodatkowe wymogi            
dla firm.

Plusy:

• opłacalne kontrakty,
• wysokie zarobki (dot. pracowników),
• urzędy przyjaźniejsze przedsiębiorcy 

(brak mentalności: najpierw dobić 
podatkami i karami, a potem ew. 
wysłuchać wyjaśnień / odwołań).



Liczba polskich firm, które decydują się 
wejść na rynek norweski wyraźnie świadczy 
o tym, że minusy nie przesłaniają plusów. 

Tak więc - działać, ale z głową m.in. 
ze świadomością wynikających z 
tego obowiązków :)
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