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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PODATKOWEGO
Administracja podatkowa w Wielkiej Brytanii leży w kompetencji trzech rodzajów organów:
• rządowych (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, od spadku, VAT, cło, akcyza, od zysków kapitałowych, ubezpieczenia społeczne, od zakupu
nieruchomości, podatek od paliw, podatki klimatyczne i środowiskowe);
• stanowych (np. Szkocja);
• jednostek samorządu terytorialnego (podatek od nieruchomości, niektóre opłaty np. parkingowe lokalne).
W brytyjskim systemie podatkowym prawo podatkowe uchwalane jest przez Parlament w formie ustaw (UK Public General Acts) a rozporządzenia do ustaw
wydawane są przez Ministerstwo Skarbu (Her Majesty's Treasury). Interpretacją przepisów i ściąganiem podatków rządowych zajmuje się HMRC. Decyzje
HMRC można zaskarżyć do The Adjudicator’s Office.
Więcej informacji oraz wzory dokumentów dostępne tutaj.

WSKAŹNIK
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POLSKA

114

334

CZAS
poświęcony na rozliczenie i płatności
podatków; liczba godzin łącznie w ciągu
roku
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UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA
Polska posiada z Wielką Brytanią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która obowiązuje od 27.12.2006.
Tekst umowy oraz wykaz zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Każda z zawartych przez Polskę umów może różnić się co do rodzaju dochodów, które obejmuje swoją regulacją.

PODSTAWOWE RODZAJE DANIN
RODZAJ

OBOWIĄZKI

PODATKU

PODATNIKA

VAT

• Opodatkowaniu VAT podlegają m. in. dostawy towarów oraz
świadczenie usług, których miejsce świadczenia jest ustalone w UK
oraz dobra importowane spoza EU.
• Kwartalne deklaracje VAT w terminie do 7 dnia drugiego miesiąca
następującego po kwartale rozliczanym.

STAWKI
• 20% - stawka podstawowa.
• 5% - energia dla gospodarstw domowych, instalacja
i urządzenia dla energii i ciepła, foteliki dziecięce, ubrania
uchronne, urządzenia grzewcze.
• 0% - żywność, napoje, żywność dla zwierząt, gry, wypoczynek,
kultura, większość usług budowlanych, usługi transportowe,
książki, ubranka dziecięce, urządzenia dla starszych lub
niepełnosprawnych, usługi turystyczne, samoloty, statki, usługi
drukarskie.
• Zwolnienia z VAT: usługi finansowe, ubezpieczeniowe,
gambling, loterie, bilety do muzeum, antyki, usługi edukacyjne
i zdrowotne.

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE

VAT
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CŁO

• W zależności od sytuacji import do UK może spowodować
obowiązek zapłaty VAT, cła i akcyzy.
• Wprowadzone zostały uproszczenia procedury celnej dla handlu
z krajami EU po wprowadzeniu Brexitu.
• EORI (Economic Operators' Registration and Identification).

AKCYZA • Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz

jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która
dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec
której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą.
• Akcyza jest podatkiem od dóbr, które niszczą zdrowie albo
środowisko (papierosy, alkohol, paliwo i biopaliwo).

STAWKI

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE

• Stawki taryfowe ceł.
• Umowa o wolnym handlu między UE a Wielka Brytanią.

• Gaz nauralny (biogaz) do napędu silników - £0.2470 za 1kg
• Benzyna silnikowa, diesel, biodiesel, bioethanol - £0.5795
za 1l.
• LPG - £0.3161 za 1 kg
• Olej grzewczy używany do ogrzewania - £0.1070 za 1kg.
• Ubezpieczenia – 12%.
• Podatek od pasażerów linii lotniczych - £13-180 za lot.
• Spirytus - £28.74 za litr 100% vol.
• Piwo - od 8.42 pence do 24.77 pence na 1l w zależności od %.
• Wino – od 91.68 pence do 381.15 pence za 1L w zależności
od %.
• Papierosy – 16.5% od ceny detalicznej plus £4.90 na paczce 20
sztuk.

AKCYZA

AKTUALIZACJA:
LIPIEC 2021

WIELKA BRYTANIA

PODSTAWOWE RODZAJE DANIN
RODZAJ

OBOWIĄZKI

PODATKU

PODATNIKA

CIT

• Podatnicy mający siedzibę lub zarząd na terytorium Wielkiej Brytanii
podlegają CIT w Wielkiej Brytanii od całości swoich dochodów.
• Podatnicy niemający siedziby lub zarządu na terytorium Wielkiej
Brytanii - tylko od dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii.

STAWKI

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE

• 19% podstawy opodatkowania.
•
CIT

Capital Gains
Tax
(podatek
od dochodu)

• Pobierany od dochodów uzyskiwanych np. ze sprzedaży dóbr
włączając nieruchomości (z wyłączeniem samochodów).

• Dochód ze sprzedaży dóbr: 10% od kwoty dochodu powyżej
£12.300 rocznie.

Podatek
dochodowy
od osób
fizycznych

• Nieograniczony obowiązek podatkowy (opłata podatków od całości
uzyskanych dochodów (przychodów) – bez względu na miejsce
położenia źródeł przychodów spoczywa na osobach, które
posiadają w Wielkiej Brytanii centrum interesów osobistych lub
gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) i są rezydentami
podatkowymi w Wielkiej Brytanii.

• Podstawową formą opodatkowania dochodów jest
opodatkowanie według skali podatkowej.
• Zwolnienie podatkowe do £12,570
podatek: 0%
• Basic rate
£12,570 to £50,270
20%
• Higher rate
£50,271 to £150,000
40%
• Additional rate over
£150,000
45%

Capital Gains Tax

Podatek
dochodowy od
osób fizycznych

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
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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.

