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Zatrudniasz?

PRZECZYTAJ!

WSZYSTKO O ZASADACH, JAKIE 
OBOWIĄZUJĄ PRACODAWCÓW.

Londynie. Zarówno brytyjska, jak i zagraniczna 
�irma musi zatrudniać zgodnie z prawem. Za-
trudnianie na czarno grozi nielimitowaną karą 
pieniężną, a nawet więzieniem. Teraz każdy Polak 
może pracować w Wielkiej Brytanii, ale po wyj-
ściu z Unii może się okazać, że będzie potrzebo-
wać wizy. Wówczas to na pracodawcy będzie spo-
czywał obowiązek sprawdzenia, czy ją posiada.

A co z zatrudnianiem pracowników z Polski?  
Jeśli chodzi o pojedynczych podwykonawców, to 
brytyjskie spółki LTD mogą się z nimi rozliczać na 
podstawie faktury VAT. Obecnie przez serwisy ta-
kie jak Useme da się zatrudnić do jednorazowych 
zleceń nawet polskiego projektanta strony czy 
architekta, który nie posiada własnej działalno-
ści. Ci, którzy mają spółkę LTD, mogą też zawierać 
umowy o dzieło, również takie w języku polskim. 
Wtedy jednak płacą kwotę brutto, a pracownik 
sam musi rozliczyć się z podatku pod koniec roku.

Jak płacić podatki?
Miesiąc podatkowy trwa od piątego do szóste-

go następnego miesiąca. Aby legalnie wypłacać 

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa podaje, że ok. 
40 tys. Polaków ma w Wielkiej Brytanii �irmę. 
Export Britain szacuje, że o połowę mniej, ale 
dodaje do tego ok. 60 tys. jednoosobowych dzia-
łalności gospodarczych, na czele których stoją 
Polacy. Obok spółek założonych przez tych, któ-
rzy mieszkają tu na stałe, są też �irmy jednooso-
bowe przeniesione z Polski przez kreatywnych 
przedsiębiorców z pomocą biur księgowych. Jako 
główne powody, dla których wolą prowadzić 
biznes na Wyspach niż w Polsce, szefowie �irm 
podają łatwość rejestracji �irmy lub spółki, życz-
liwość urzędników i prostotę przepisów.

Formalności warto załatwić szybko. Być może 
niewiele się zmieni, ale może też być tak, że po 
brexicie Polakowi do prowadzenia biznesu na 

Sonia Grodek 

Wyspach będzie potrzebna wiza. Ci, którzy mają 
już status rezydenta, nadal będą mogli jak wcze-
śniej założyć �irmę i zatrudniać.

Jak zatrudnić pierwszego 
Aby zostać szefem, trzeba zgłosić się po numer 

PAYE, który pozwala opłacać za pracownika 
podatki. Otrzymasz go po kilku dniach. Numer 
PAYE trzeba mieć przed pierwszą wypłatą i nie 
później niż po dwóch miesiącach. Obecnie pra-
cownikowi trzeba płacić minimum 8,72 funta za 
godzinę. Osobom do 24. roku życia – 8,20 funta, a 
18-20 latkom 6,45 funtów. Z pracownikiem moż-
na umówić się ustnie odnośnie zakresu pracy. 
Jednak gdy jest zatrudniony przez co najmniej 
miesiąc, szef powinien dać mu umowę na piśmie 
– to też zabezpieczenie na wypadek różnych 
sytuacji, takich jak złamanie tajemnicy służbo-
wej czy nagła rezygnacja z pracy.

Polska firma też może zatrudniać  
Takie same zasady obowiązują polską �irmę, 

która chce np. otworzyć oddział i zatrudniać w 
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nie może zagwarantować im żadne-
go stałego kontraktu.

Jeśli pracownik tymczasowy 
pracuje już trzy miesiące i wykonuje 
taką samą prace, jak ktoś zatrud-
niony na stałe, musi dostać umowę 
o pracę z co najmniej minimalnym 
wynagrodzeniem. Od stycznia 
podobne prawo ma wejść w życie i 
dotknąć średnie i duże �irmy, które 
zatrudniają ludzi przez agencję lub 
podwykonawców. Jeśli �irma za-
trudnia np. kierowców, którzy tak 
naprawdę pracują tak, jakby byli 
na etacie, to trzeba będzie za nich 
odprowadzać składki.  Nie dotyczy 
to jednak każdego – warto pytać w 
HMRC o jednostkowe przypadki.
(źródła: Employer Further Guide to PAYE and 
NICs , HM Revenue & Customs, 2016, gov.uk)

pensje i utrzymywać porządek w 
rachunkach, warto mieć specjalny 
program. Istnieje wiele zaakcepto-
wanych przez HMRC, jak Basic PAYE 
Tools, Express czy 247 Time. Można 
wybierać spośród płatnych i darmo-
wych. Niektóre są dostępne również 
jako aplikacje na telefon. Wystarczy 
sprawdzić wcześniej, czy wybra-
ne narzędzie pozwala wystawiać 
payslipy i odprowadzać składki – to 
niezbędne funkcje. Wysokość skła-
dek na ubezpieczenie zdrowotne 
czy emerytury powinna naliczać się 
automatycznie. 

Można tam również automa-
tycznie odliczać koszty opieki nad 
dziećmi potrzebne pracownikom 
do ubiegania się o odliczenia. Przy 
zarobkach do 752 funtów mie-
sięcznie za pracownika nie trzeba 
płacić składek NIC. Przy zarobkach 
poniżej 480 funtów miesięcznie nie 

trzeba płacić żadnych składek. Gdy 
pensja to ok. 480 – 752 funtów, to 
nie trzeba płacić składek, ale trzeba 
zarejestrować pracownika, tak by 
przysługiwały mu podstawowe 
świadczenia.

Opodatkowanie bonusów 
i pensji

Warto od początku zapisywać 
wszystkie wydatki, nawet te, któ-
re nie wydają się w danej chwili 
ważne. Przykładowo pracodawca 
musi opłacać podatki jak od pensji 
również za stroje dla pracowników, 
a także ich naprawę czy czyszczenie, 
chyba że jest to odzież ochronna lub 
robocza. Koszty te trzeba zadekla-
rować w formularzu P11D, tak samo 
jak koszty członkostwa w klubach 
sportowych dla pracowników. 
Również bonusy i premie są opodat-
kowane jak pensje – trzeba od nich 
też zapłacić składki. Jeśli pracownik 
do podróży służbowych używa 
własnego samochodu, to trzeba mu 
zwrócić za to określoną kwotę, ale 
do pewnego poziomu nie trzeba jej 
zgłaszać HMRC.

Odpowiedzialność 
za pracowników

To pracodawca płaci: zasiłek cho-
robowy, macierzyński, tacierzyński 
czy adopcyjny. Tego typu zasiłki są 
opodatkowane tak samo, jak zwykłe 
dochody. Pracodawca jest też zobo-
wiązany do posiadania ubezpiecze-
nia za każdego pracownika. Za brak 
grożą kary; poza tym w razie wy-
padku w pracy będzie to oznaczało 
większe ryzyko problemów. Ubez-
pieczenie pracownika biurowego 
kosztuje średnio 61 funtów rocznie, 
a �izycznego – 231 funtów. W razie 
wypadku pieniądze z ubezpieczenia 
zostaną wypłacone wtedy, gdy w 
miejscu pracy były przestrzegane 
wszystkie zasady BHP (np. noszenie 
kasków, ustawowe przerwy itp.). 
Trzeba też brać pod uwagę potrzeby 
kobiet w ciąży czy osób niepeł-
nosprawnych, którzy nie mogą 
wykonywać wszystkich zadań. 
Pracownicy mają prawo zrzeszać się 
w związkach zawodowych. Praco-
dawca nie może ich z tego powodu 
traktować gorzej niż pozostałych. 
Musi też dać im czas wolny na pracę 
na rzecz związku.

Stażyści i programy
Pracodawca może przyjąć na 

szkolenie zawodowe osobę w wieku 
od 16. do 24. roku życia. Takie szko-
lenie trwa maksymalnie pół roku 
i jest bezpłatne. Szef może pokryć 
koszty dojazdów czy posiłków, ale 

nie musi płacić kursantom. Może 
też zatrudnić stażystów. Ci dostaną 
od 4,15 funta za godzinę zależnie od 
wieku i obok szkolenia, które może 
zająć 20 proc. czasu, muszą też pra-
cować, ale nie więcej niż 40 godzin 
w tygodniu dla 18-latka. Dodatkowo 
da się przyjmować wolontariuszy – 
nie trzeba im płacić, ale muszą mieć 
zapewnione bezpieczne warunki 
pracy. Co ciekawe, za zatrudnienie 
stażysty można dostać do 2000 fun-
tów, jeśli kontrakt zostanie podpisa-
ny przed 31 stycznia 2021 – później 
reguły mogą się zmienić. Nie trzeba 
samodzielnie szukać stażystów 
– pomoże w tym National Apprenti-
ceship Service. Niektórzy przyjmują 
też stażystów na bezpłatne staże, 
które trwają poniżej miesiąca, by 
uniknąć dodatkowych kosztów. 
Mają do tego prawo szczególnie 
wtedy, gdy stażysta głównie się 
uczy lub pomaga w najprostszych 
czynnościach. Jeśli jednak w trakcie 
bezpłatnych praktyk okaże się, że 
np. student pracował tak, jak zwy-
kły pracownik, to może on zażądać 
zwrotu wynagrodzenia za ten czas.

Zatrudnianie 
podwykonawców

Freelancerzy i podwykonawcy 
najczęściej sami prowadzą jedno-
osobową działalność. Nie trzeba 
za nich opłacać składek ani dbać o 
ich pensję minimalną. Nadal trzeba 
dbać o ich bezpieczeństwo w pracy. 
Pracownika można również zatrud-
nić przez agencję. Wówczas szef 
�irmy płaci agencji całość wynagro-
dzenia, a ona rozdziela składki czy 
świadczenia pracownikom. Można 
też zatrudnić kogoś na „kontrakt 
zero godzin”. Wówczas nie ma on 
zagwarantowanych żadnych stałych 
godzin pracy, ale przysługuje mu 
urlop i ma prawo do płacy minimal-
nej. Dotyczy to np. tłumaczy, którzy 
są potrzebni ad hoc – pracodawca 

FREELANCERZY I PODWYKONAWCY 
NAJCZĘŚCIEJ SAMI PROWADZĄ 
JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ.  
NIE TRZEBA ZA NICH OPŁACAĆ SKŁADEK 
ANI DBAĆ O ICH PENSJĘ MINIMALNĄ. NADAL 
TRZEBA DBAĆ O ICH BEZPIECZEŃSTWO 
W PRACY. 

Przydatne infolinie:
•  O wynagrodzeniach i po-

datkach dla pracodawców, 
którzy zatrudniają krócej niż 
3 lata – 0300 200 3211 

•  O wynagrodzeniach i po-
datkach dla pracodawców, 
którzy zatrudniają 3 lata lub 
dłużej – 0300 200 3200 

•  ACAS – spory pomiędzy pra-
codawcami a pracownikami 
– 0300 123 1100 

•  Taxaid – poufne, bezpłatne 
porady odnośnie podatków – 
020 7803 4950

•  Employers Helpline – pomoc 
w sprawach pracowniczych – 
0800 009 2961 
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Zmiany podatkowe

Koniec ulgi abolicyjnej od 2021 roku
Tysiące osób mieszka w Polsce, ale przez kilka 

miesięcy w roku pracuje za granicą np. przy opie-
ce nad osobami starszymi, w rolnictwie lub jako 
artyści. Ulga abolicyjna dotychczas zdejmowała z 
nich skomplikowane obowiązki podatkowe. Wy-
starczyło, że pracodawca czy zleceniodawca od-
prowadzał podatki za pracownika na Wyspach. 
Teraz to ma się zmienić. Jak możemy przeczytać 
w „Poradniku Przedsiębiorcy”, „Likwidacja ulgi 
abolicyjnej spowoduje, że taka osoba będzie 
musiała zapłacić w Polsce różnicę między po-
datkiem w Polsce, a tym zapłaconym w Wielkiej 
Brytanii”. Ulga ma zostać wycofana 1 stycznia 
2021 roku. To już niedługo, a większość osób, 
których dotkną zmiany, nawet o nich nie wie. 

Warto przy tym pamiętać, jak skrajnie różne 
są choćby kwoty wolne od podatku czy progi 
podatkowe w Polsce i na Wyspach. Wystarczy 
zarobić w Wielkiej Brytanii ok. 17 tys. funtów 
rocznie, by „załapać się” na polski drugi próg 
podatkowy, od którego trzeba zapłacić oszała-
miające 32 proc. podatku. Najmocniej dotknie 
to jednak tych, którzy pracują w innych euro-
pejskich krajach. Osoby uzyskujące dotychczas 
dochody na Wyspach mogą mówić o szczęściu 
w nieszczęściu. Wiele z nich już i tak z powodu 
brexitu wystąpiło tu o status rezydenta, więc nie 
muszą się rozliczać w Polsce. Inni już wrócili do 

ojczyzny lub w obawie przed zmianami zaczęli 
szukać źródeł zarobku w innych krajach.

Co już się zmieniło w tym roku?
W związku z pandemią w kwietniu wzrosły 

stawki zasiłku Universal Credit. Poza kosmetycz-
ną podwyżką zaplanowaną wcześniej, dodano 
też 1000 funtów rocznie, czyli 20 funtów tygo-
dniowo ekstra. Ten dodatek ma być utrzymany 
do marca 2021 i ma być pomocą na trudne czasy. 
Jednocześnie utrzymano na dotychczasowym 
poziomie roczny limit bene�itów, jakie można po-
bierać (23 tys. funtów). Ograniczenie ma na celu 
skłonienie tych, którzy zbliżają się do limitu, by 
poszli do lepiej płatnej pracy lub przeprowadzili 
się do mieszkań o niższym czynszu. W czasie 
trwania sytuacji wokół Covid-19 większość osób 
nie myśli jednak o szukaniu lepszej pracy, więc 
mogą przepaść im zasiłki. W maju dotknęło to 
154 tys. osób.

Jednocześnie o prawie 1000 funtów podwyż-
szona została minimalna suma zarobków, od któ-

rej trzeba płacić ubezpieczenie społeczne (NIC). 
Zamiast 8632 funtów jest to 9500 funtów, co daje 
przeciętnemu pracownikowi oszczędność na 
poziomie do 100 funtów rocznie. Rocznie o 343 
funty wzrosły też emerytury.

Ułatwienia podatkowe 
w związku z pandemią

W momencie, gdy przeważały obawy o zdro-
wie i pracę, chyba nikt nie myślał o podatkach. 
Rządzący zdają sobie z tego sprawę. Samozatrud-
nieni, którym data zapłaty raty rocznego podat-
ku przypadała w tym roku w lipcu, mają w dro-
dze wyjątku czas aż do 31 stycznia na opłacenie 
daniny. Również termin zapłaty VAT został prze-
sunięty z 30 marca – 30 czerwca tego roku na 31 
marca 2021. Poza tym od 15 lipca do 12 stycznia 
do 5 proc. spadł VAT na usługi gastronomiczne i 
hotelarskie. Ma to pobudzić te sektory, choć trud-
no powiedzieć, czy to się uda, skoro równolegle 
wciąż wprowadzane są ograniczenia dla prze-
mieszczania się i korzystania z usług. Wiosną na 

NIE DA SIĘ UKRYĆ: W POLSCE 
I NA WYSPACH RZĄDY MUSZĄ 
SZUKAĆ DODATKOWYCH 
WPŁYWÓW DO BUDŻETU, BY 
„ODBIĆ” SOBIE PANDEMIĘ. 
CZY TO NAS DOTKNIE?

WAŻNE
DLA POLAKÓW
W 2021 ROKU

Sonia Grodek 
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rok zostały wstrzymane opłaty po-
datków od przedsiębiorstw dla �irm 
turystycznych, hoteli czy restauracji. 
Zasady są różne w całym kraju; np. 
w Walii dotyczy to tylko tych pubów 
czy hoteli, których wartość (chodzi 

o samą nieruchomość) to mniej niż 
500 tys. funtów.

W kwietniu w życie miała wejść 
jeszcze jedna zmiana odczuwalna 
dla wielu samozatrudnionych, a tak-
że właścicieli średnich i dużych �irm. 
Jednak, ponieważ sytuacja wokół 
pandemii była wówczas wyjątkowo 
trudna, zdecydowano o przeniesie-
niu jej na kwiecień przyszłego roku.

Pracownik 
czy podwykonawca?

Chodzi o nałożenie obowiązku 
opłacania składek za współpracow-
ników czy kontrahentów na średnie 
i duże �irmy. Nowe prawo pod nazwą 
IR35 ma dotknąć 20 tys. agencji, 60 
tys. dużych i średnich �irm, a także 
prawie ćwierć miliona samoza-
trudnionych. Chodzi o sytuację, gdy 
właściciel �irmy czy agencja współ-

pracują z podwykonawcą, choć tak 
naprawdę mogliby dać mu etat. Wy-
bierają jednak luźną formę współ-
pracy, bo tak jest taniej. Przykłado-
wo może to być właścicielka salonu 
kosmetycznego, która zatrudnia 

manicurzystkę za pośrednictwem 
jej spółki LTD, unikając w ten sposób 
opłacania za nią składek. Inny przy-
kład to kierowca, który wykonuje 
przewozy na zlecenie tylko jednej 
�irmy. To, czy takie osoby zostaną 
uznane za pracowników, zależy 
od szczegółów. Jeśli mają ustalone 

godziny pracy, własne stanowisko, 
pracują na �irmowym sprzęcie – 
mogą zostać objęte przepisami, bo 
tak naprawdę pracują w danej �ir-
mie. Jeśli natomiast tylko wykonują 
zlecenie, ale mają własne narzędzia 
pracy i wielu pracodawców, to im i 
ich zleceniodawcom może się udać 
ominąć te przepisy. Dla HMRC będzie 
się liczyło, jak faktycznie wygląda 
stosunek zatrudnienia (godziny, 
relacje, sprzęt itp.), a nie – co zostało 
zapisane w umowie.

Co z podatkami 
w przyszłym roku?

Zdaniem niektórych ekspertów 
istnieje tylko jedna metoda, by za-
tkać dziurę w budżecie powstałą 
przez pandemię: podwyżka podat-
ków. Których? Mówi się o opodatko-
waniu dochodów najbogatszych – ci 
proporcjonalnie najmniej stracili na 
pandemii. Konkretnie planowane są 
podwyżki podatku od osób praw-
nych i podatku od drugiej i kolejnej 
posiadanej nieruchomości. Możliwe, 
że podatek dla �irm wzrósłby z 19 do 
nawet 24 procent. Na razie trudno 
sobie wyobrazić, które jeszcze po-
datki mogłyby być podniesione. 

W trakcie pandemii i brexitu pod-
wyżki podatków dla osób ubogich 
i średniozarabiających mogłyby 
być zbyt trudne do udźwignięcia. 
Również z tego powodu na razie nie 
mówi się o zapowiadanym wcześniej 
podatku od zakupów on-line.

VAT i cło a Brexit
Ponieważ 1 stycznia kończy się 

okres przejściowy, kończą się więc 
również ulgi związane z handlem 
pomiędzy Wielką Brytanią a innymi 
krajami. Od tej pory zamawiając 
z Polski, być może trzeba będzie 
dopełnić nowych formalności po-
datkowych związanych z importem. 
Również ci, którzy sprzedają za 
granicę, będą się rozliczać jak przy 
eksporcie. Wszystko to nie dotyczy 
jednak Irlandii Północnej, która na 
razie ma zachować specjalny status 
– może handlować jak wcześniej i z 

Unią, i z Londynem. Właściciele �irm 
powinni pamiętać, że wszystko to 
zacznie się w przyszłym roku. Roz-
liczając ten, mogą nadal korzystać z 
zasad o Wewnątrzwspólnotowym 
Nabyciu Towarów.

Poza tym, wraz z końcem grudnia 
rząd planuje zakończyć wolne od 
VAT zakupy dla gości zza granicy. 
Dotychczas chińscy czy bliskow-
schodni turyści chętnie korzystali z 
możliwości otrzymania zwrotu VAT 
za towary kupione na brytyjskich 
lotniskach czy w ekskluzywnych 
butikach. Dla �irm oznaczało to duże 
przychody z zakupów i turystyki. 
Jednak teraz takie ulgi musiałyby 
przysługiwać również osobom z 
Europy. Już wcześniej rząd zauwa-
żał, że towary kupione w „duty-free” 
często zamiast za granicę, wędro-
wały prosto na aukcje internetowe, 
gdzie konkurowały z towarami 
objętymi podatkiem. Protestują 
m.in. dyrektorzy Marks & Spencer 
czy Selfridges, którzy straszą, że 
wraz z nieopodatkowanymi zaku-
pami zniknie nawet 70 tys. miejsc 
pracy w handlu. Jednocześnie, jeśli 
nie zostaną podpisane szczegółowe 
porozumienia, już niedługo będzie 
można kupować alkohol i papierosy 
w stre�ie wolnocłowej podczas wy-
cieczek do Polski.

Tanie zakupy z Chin tylko 
do końca roku

Na koniec drobna zmiana, która 
dotknie Polaków w różnym stopniu 
zależnie od tego, gdzie robią oni za-
kupy. Niewiele osób zastanawia się, 
skąd biorą się szokująco niskie ceny 
na chińskich portalach zakupowych 
takich, jak Aliexpress. Okazuje się, 
że te wysyłane do Polski towary 
zazwyczaj nie są objęte podatkiem 
VAT ani cłem. Od stycznia 2021 w 
całej Unii Europejskiej to się zmieni. 
Towary o wartości do 150 euro będą 
zwolnione z cła, ale nadal pozostaną 
objęte VAT-em. Aliexpress jest już w 
czołówce sklepów, w których Polacy 
on-line robią zakupy, a sama Poczta 
Polska roznosi rocznie kilkanaście 
milionów listów z Chin. Kto planuje 
tanie zakupy, powinien je s�inalizo-
wać właśnie teraz. 

Przesunięte terminy 

Druga rata podatku dla samo-
zatrudnionych 31 lipca 2020 >>> 
31 stycznia 2021

VAT należny do 30 marca i 30 
czerwca 2020 >>> 31 marca 2021

1 STYCZNIA KOŃCZY SIĘ OKRES 
PRZEJŚCIOWY, KOŃCZĄ SIĘ WIĘC RÓWNIEŻ 
ULGI ZWIĄZANE Z HANDLEM POMIĘDZY 
WIELKĄ BRYTANIĄ A INNYMI KRAJAMI. 
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