
POPULARNE
FORMY
DZIAŁALNOŚCI
W NORWEGII

Jaką formę organizacyjną
firmy wybrać dążąc

do sukcesu w Norwegii ?



Rejestracja w Norwegii

Prowadzenie księgowości
Opodatkowanie
Kwestie pracownicze
Ubezpieczenia

              Oddział - NUF
              Spółka z o.o. – AS

Wymagania norweskich
 kontrahentów

Forma organizacyjna
Przygotowanie dokumentów do rejestracji (1-2 tygodnie)
Fødselsnummer / D-nummer / Paszport (min. 2 tygodnie)
Konto w banku (od 2 do kilkunastu tygodni)
ALTINN / formularz papierowy (do 6 tygodni)
Poczta (1 tydzień)

Zaplanuj w czasie odpowiednie rejestracje! 
W norweskich urzędach wszystko «tar tid», 
a w bankach jest «stor pågang»

REJESTRACJA
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Planujesz rozpoczęcie działalności 
w Norwegii?



Enkeltpersonforetak - ENK
(działalność  jednoosobowa)

Aksjeselskap – AS 
(norweska Sp. z o.o.)

Norskregistrert Utenlandsk
          Foretak  –  NUF            
(oddział  firmy  zagranicznej)

- WŁAŚCICIEL I FIRMA TO JEDNO
właściciel firmy jednoosobowej 
w Norwegii, jak i za granicą, ponosi pełną
odpowiedzialność za zobowiązania firmy
całym swoim majątkiem

- nie ma wymogu posiadania
KAPITAŁU ZAŁOŻYCIELSKIEGO

Zalety

Zalety
szybka procedura założenia firmy
brak  kapitału założycielskiego
uproszczona wypłata zysku

Pamiętaj !
właściciel ponosi pełną
odpowiedzialność za zobowiązania
firmy
właściciel nie ma tych samych praw
do świadczeń socjalnych, co osoba
zatrudniona
wypłaty na poczet zysku nie są
kosztem firmy

DOPASUJ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI DO INDYWIDUALNEJ SYTUACJI I PLANÓW BIZNESOWYCH

- Oddzielna osobowość prawna 
i podatkowa spółki

- Konieczność założenia konta
bankowego w Norwegii

- KAPITAŁ ZAŁOŻYCIELSKI – minimum
30.000 kr

- Wpłata kapitału musi być
potwierdzona przez rewidenta,
adwokata albo bank

duże zaufanie na rynu
możliwość zatrudnienia właściciela
na prawach pracownika
wypłaty dywidend

Pamiętaj !
obowiązek posiadania biegłego
rewidenta (pow. 6 mln NOK obrotu)
obowiązek prowadzenia pełnej
księgowości i sprawozdawczości
dyscyplina finansowa i księgowa

- NUF nie posiada osobowości prawnej

- KAPITAŁ ZAŁOŻYCIELSKI  – brak
wymogu posiadania kapitału oraz
konta bankowego w Norwegii

- Rodzaj kontraktu: wynajem vs. usługa

Zalety
popularna forma rejestracji przy
pierwszym kontrakcie w Norwegii
przy spełnieniu pewnych warunków
NUF jest opodatkowany w kraju
swojego pochodzenia tak jak firma
macierzysta
brak kapitału założycielskiego

Pamiętaj !
mniejsze zaufanie na rynku
konwencja o unikaniu podwójnego
opodatkowania
NUF nie ma osobowości prawnej, 

       ale musi przestrzegać wewnętrznych
       przepisów norweskich
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KTO POWINIEN ROZWAŻYĆ ZAŁOŻENIE:

ENKELTPERSONFORETAK
(DZIAŁALNOŚĆ JEDNOOSOBOWA)
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ENK AS NUF

AKSJESELSKAP
(NORWESKA SP. Z O.O.)

NORSKREGISTRERT 
UTENLANDSK FORETAK
(ODDZIAŁ FIRMY ZAGRANICZNEJ)

Odpowiednia forma dla osób,
które działają w branży
obarczonej niskim ryzykiem

lub są zatrudnione na etacie
i próbują swoich sił w biznesie
(tu również w branży 
obarczonej niskim ryzykiem)

Firmy oraz osoby 
planujące 
długotrwałą obecność 
na rynku norweskim

Odpowiedni dla firm
wchodzących 
na rynek norweski, 
które nie są pewne, 
czy będą realizować 
wiele kontraktów

SPRAWDŹ NASZ
PAKIET 7 KURSÓW

kompleksowy przewodnik
po zakładaniu spółki AS  
w Norwegii 

SPRAWDŹ NASZ 
PAKIET 6 KURSÓW

kompleksowy przewodnik 
po funkcjonowaniu NUF
w Norwegii 

SPRAWDŹ NASZ PORADNIK
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

“ABC firmy w Norwegii“ to 
 skondensowana wiedza na temat
prowadzenia firmy w  Norwegii

www.novum.no

https://kurs.novum.no/product/pakiet-firma-podatki-ksiegowosc-koszty/
https://kurs.novum.no/product/pakiet-nuf-oddzial-firmy-zagranicznej-w-norwegii/
https://kurs.novum.no/product/pakiet-nuf-oddzial-firmy-zagranicznej-w-norwegii/
https://kurs.novum.no/product/pakiet-nuf-oddzial-firmy-zagranicznej-w-norwegii/
https://kurs.novum.no/product/abc-firmy-w-norwegii-przewodnik-dla-przedsiebiorcow-e-book/
https://www.novum.no/pl/porozmawiajmy/kontakt

