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Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to niezwykle interesujące zagad-
nienie wśród Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii. Mniejsza biurokrac-
ja, prostsze procedury oraz przejrzysty system podatkowy to tylko niektóre z 
wielu czynników jakie mają wpływ na podjęcie decyzji o założeniu własnego 
biznesu. W jaki sposób można więc założyć własną firmę i która z nich będzie 
dla nas najlepsza?

Piąty z serii „Poradników imigranta” postanowiliśmy poświęcić w całości 
zagadnienia przedsiębiorczości na Wyspach. W poradniku ma na celu ułatwić 
wybór formy działalności, odpowiedzieć na pytanie o to jak wyglądają wszel-
kie kluczowe formalności podczas zakładania firmy oraz w jaki sposób opłacać 
podatki z tytułu prowadzenia firmy. Aby mieć pewność, że wiedza, którą 
przekazujemy jest wiarygodna, przy tworzeniu poradnika współpracowaliśmy z 
ekspertami z firmy Admiral Tax, którzy wszelkie ewentualne zawiłości pomagali 
nam przełożyć na zrozumiały język. Mamy nadzieję, że poradnik ten będzie 
doskonałą bazą wiedzy i przyda się wszystkim tym, którzy mają w planie 
założenie swojej własnej firmy na terenie Wielkiej Brytanii. 

Przypominamy, że cały czas jesteśmy otwarci na komentarze naszych 
czytelników. Jeżeli masz propozycje, sugestie bądź pytania, które mogą nam 
pomóc w ciągłym ulepszaniu naszej serii - czekamy na Twoje uwagi. Na maile 
czekamy pod adresem: redakcja@polishexpress.co.uk

Życzymy miłej lektury!
Redakcja „Polish Express”

oD REdAKCJI

mailto: redakcja@polishexpress.co.uk
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rejestracja firmy w UK, CzylI JAK I gdzIE 
zAREJESTRoWAć SWoJą PIERWSzą FIRMę
Założenie firmy w Anglii jest stosunkowo bardzo łatwe, lecz już samo 
funkcjonowanie w całym systemie podatkowym wymaga znajomości 
pewnych przepisów. Od dłuższego czasu Wielka Brytania zajmuje pierwsze 
miejsce w Europie oraz piąte na świecie, jeśli chodzi o łatwość założenia 
i prowadzenia działalności gospodarczej. Otwarty rynek pracy i liberalne 
prawo stanowi idealną zachętę dla wszystkich tych, którzy chcą rozkręcić 
swój własny biznes w UK.
Na początku należy wybrać sobie odpowiednią strukturę prawną dla swojej 
nowej działalności. Wybór firmy najłatwiej jest zdefiniować poprzez obowiązki 
prawne, którym później będziemy podlegać. Chodzi przede wszystkim o:
• wszelkie formalności jakie należy uzupełnić podczas zakładania 

firmy
• podatki jakie trzeba będzie wyliczać i płacić
•  sposób pobierania pieniędzy z firmy, gdy będzie osiągać zysk
•  rodzaj odpowiedzialności jaką przyjmuje się na siebie podczas wyka-

zywania strat

Brytyjskie prawo oferuje przedsiębiorcom wiele różnych form prawnych, z 
których najpopularniejszą jest firma lTd, która stanowi odpowiednik polskiej 
spółki z o. o. oprócz tego można wybrać też m.in.:
• PlC - jest to odpowiednik polskiej spółki akcyjnej
• llP - limited liability partnership
• self-employer (sole trader) - odpowiednikiem działalności jednoosobowej
• partnership - odpowiednik polskiej  

spółki cywilnej

W Wielkiej Brytanii nie ma ograniczenia jeśli chodzi o 
transfer zysków i kapitału, czy też zaciągania kredytów 
przez obce firmy. Brytyjskie prawo wymaga posiadania 
licencji tylko na poniższe usługi i produkty:
• bankowość, ubezpieczenia i doradztwo inwestycyjne
• handel i tworzenie pewnych lekarstw, trucizn, 

chemikaliów, win oraz alkoholi mocnych

WAŻNE
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„możliwości prowadzenia działalności gospodarczej są dla 
osoby fizycznej mieszkającej na wyspach znacznie lepsze niż 
w Polsce. już sam fakt, że działalność sole trader (osoba fizy-
czna prowadząca własną działalność gospodarczą) można 
zarejestrować przez internet jest godny odnotowania” - mówi 
Agnieszka Moryc, dyrektor generalny, Admiral Tax . „Warto jednak 
zaznaczyć, że osoby rozpoczynające swoją przygodę z firmą 
jako sole trader z czasem i tak zmieniają formę działalności na 
spółkię np. Limited. jednocześnie założenie spółki Limited warto 
rozważyć od samego początku” - dodaje.

Spółka lTd pozwala między innymi na płacenie znacznie niższych podatków 
(Corporation Tax płacony przez spółki jest niższy niż Personal Tax płacony 

przez samozatrudnionego). dodatkowym atutem jest to, że w wielu branżach 
spółka limited jest bardziej wiarygodnym kontrahenetem i właścicel nie 
odpowaida swoim majątkiem za spółkę (jedynie do wysokości wkładu). Należy 
też pamiętać, że nie da się przekształcić działalności sole trader w lTd - chcąc 
zmieniać formę dzialania zamyka się self-employment i rejestruje nową spółkę, 
która nie „przejmuje” historii działalności.

Swoją firmę rejestruje się w Hm revenue and customs (Hmrc), gdzie 
tworzone jest indywidualne konto internetowe. dzięki temu mamy dostęp do 
wszelkich usług online. z konta najlepiej nie korzystać w godzinach szczytu, 
ponieważ mogą być problemy z bieżącymi usługami z powodu przeciążenia 
serwerów.

rejestracja firmy w UK, CzylI JAK I gdzIE 
zAREJESTRoWAć SWoJą PIERWSzą FIRMę

O wyborze rodzaju działalności powinien decydować w 
pierwszej kolejności rodzaj oraz skala naszych działań. 
Spora grupa biznesmenów na samym początku zakłada 

sole trader albo limited company. Strukturę prawną firmy 
można zmienić w każdym momencie jej funkcjonowania 

tak, aby uzyskać dla siebie jak największe korzyści.

Prowadząc działalność gospodarczą jako self-employed pry-
watnego konta można używać do celów biznesowych, a w 

przypadku spółki LTD należy posiadać konto biznesowe. Klient 
sam decyduje jakie konto chce założyć. Aby otworzyć konto w 
złotówkach niezbędne może okazać się posiadanie Apostille 

(notarialne poświadczonych dokumentów rejestrowych firmy).

WAŻNE WAŻNE
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rodzaje sPółeK w wieLKiej Brytanii, 
CzylI WSzySTKo NA TEMAT SPółEK NA WySPACh
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii jest bardzo 
szybkie, dlatego też warto zastanowić się jaką formę prawną ma mieć 
nasza firma zanim przystąpimy do rejestracji. Od tego wyboru zależeć 
będzie forma opodatkowania w stosunku do Companies House, rodzaj 
dokumentów jakie należy przechowywać czy poziom odpowiedzialności 
za zobowiązania firmy.

Self-Employed 

Self-Employed oznacza po prostu samozatrudnienie. Forma tej firmy odpowia-
da polskiej jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeżeli chcemy rozpocząć 
działalność jako self-employed musimy w pierwszej kolejności zarejestrować się 
w hMRC (urząd podatkowy). Rejestracji należy dokonać w ciągu miesiąca od 
momentu rozpoczęcia działalności. Jest to w zasadzie najszybsza i jednocześnie 
najprostsza forma prowadzenia działalności. 

Jako self-employed nie posiadamy osobowości prawnej, dlatego też za wszelkie 
zobowiązania odpowiadamy całym swoim majątkiem. osoby samozatrudnione 
raz w roku muszą złożyć rozliczenie podatkowe, gdzie opłacany jest podatek 
dochodowy oraz składki ubezpieczeniowe. Rachunki i dokumenty należy 
przechowywać przez pięć lat. Jeżeli dochody przekroczą sumę £83,000 to 
następuje obowiązek rozliczeń na podstawie podatku VAT..

„Będąc self-employed należy pamiętać o tym, że wszystkie przy-
chody osiągnięte jako firma, są traktowane jak dochód osobisty 
jej właściciela i opodatkowane zgodnie z takimi samymi progami 
podatkowymi, jakie dotyczą np. pracowników pracujących na 
umowy o pracę” - zwraca uwagę Agnieszka Moryc z Admiral Tax

Rok podatkowy dla osób fizycznych i samozatrudnionych 
w Wielkiej Brytanii  trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia 

następnego roku. Ustawowy termin na składanie papierowych 
Tax Returns przez osoby samozatrudnione to 31 października 
lub drogą internetową do 31 stycznia. Po tym terminie au-

tomatycznie naliczana jest kara. Deklaracje podatkowe można 
składać w Urzędzie Skarbowym za ostatnie 5 lat.

Jeżeli chcesz otworzyć działalność w ramach samoza-
trudnienia to musisz zarejestrować się w brytyjskim 

urzędzie skarbowym HM Revenue & Customs. Rejestracji 
można dokonać online posiadając konto w HMRC. Tam 
także można znaleźć wszystkie potrzebne dokumenty 
do założenia działalności. W razie problemów warto 

skorzystać z pomocy dostępnej pod tym linkiem.

WAŻNE WAŻNE
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rodzaje sPółeK w wieLKiej Brytanii, 
CzylI WSzySTKo NA TEMAT SPółEK NA WySPACh
W kwietniu każdego roku należy wypełnić formularz deklaracji podatkowej. Tego 
typu deklaracja zawsze dotyczy ubiegłego roku podatkowego, którego okres 
trwania wynosi od 6 kwietnia do 5 kwietnia. Są to formularze SA100 oraz SA101 
ale w zależności od sytuacji czasami trzeba wypełnić dodatkowe sekcje.
• Jako osoba samozatrudniona należy wypełnić sekcję SA103S, jeśli obroty nie 

przekroczyły £83,000 lub SA103F jeżeli obroty są równe lub przekroczyły 
kwotę £83,000

• Jeżeli osoba samozatrudniona występuje w spółce należy wypełnić sekcję 
SA104S (tylko spółki gdzie dochód pochodzi z handlu oraz odsetek z 
oszczędności na kontach bankowych, towarzystwie budowalnym i alternaty-
wnych narzędzi finansowych) lub SA104F (wszystkie inne rodzaje dochodu)

• Jako osoba samozatrudniona trzeba także wypełnić stronę SA102

Agnieszka Moryc z Admiral Tax radzi, by korzystać z wypełniania deklaracji 
online. „można to zrobić korzystając z systemu self assessment, 
którą Hmrc udostępnia we współpracy z directgov. jest to 
sposób nie tylko bezpieczny ale także precyzyjny i wygodny, 
ponieważ wbudowany program automatycznie oblicza wysokość 
należnego podatku. dodatkową korzyścią jest natychmiastowe 
uzyskanie potwierdzenia dostarczenia deklaracji do Hmrc, a co 

za tym idzie znacznie szybciej można odzyskać nadpłacony po-
datek” - uzasadnia Moryc.
LTD - Limited Company

Firma lTd w Wielkiej Brytanii jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością. W związku z tym odpowiedzialność udziałowców jest 
ograniczona do poziomu wniesionego przez nich wkładu. Brytyjskie prawo nie 
określa wielkości kapitału spółki, lecz w momencie jej rejestracji co najmniej 
jeden udział musi zostać przyznany udziałowcowi. Podczas zakładania firmy 
należy wskazać wszystkich udziałowców z wyszczególnieniem posiadanych 
udziałów.

W trakcie rejestracji trzeba także wskazać dyrektora i opcjonalnie sekretarza, 
którym z kolei może być inna firma lub osoba prywatna. Podczas rejestracji 
należy też wskazać adres siedziby spółki, pod który będzie przesyłana ważna 
korespondencja z Companies house i hMRC. Rok podatkowy firmy lTd trwa 
od dnia jej założenia przez 12 miesięcy.  Na koniec każdego roku podatkowego 
firma zobowiązana jest do rozliczenia w hMRC oraz do złożenia sprawozdań 
finansowych i raportu rocznego do Companies house.

http://www.admiraltax.pl/
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rodzaje sPółeK w wieLKiej Brytanii, 
CzylI WSzySTKo NA TEMAT SPółEK NA WySPACh
dokumenty jakie należy złożyć podczas rejestracji limited Company:

• Memorandum of Association - szczegóły dotyczące nazwy firmy, zakresu jej 
działalności oraz lokalizacji

• Articles of Association - opis w jaki sposób firma będzie zarządzana, zakres 
obowiązków dyrektora oraz uprawnienia udziałowców

• Formularz Form 10 - szczegóły dotyczące zarejestrowanego biura, imiona, 
nazwiska oraz adresy dyrektorów jak i sekretarza firmy

• Formularz Form 12 - forumularz potwierdzający, że firma spełnia wszystkie 
wymagania inkorporacji

zakładając firmę w Companies house otrzymuje się także Certificate of Incor-
poration, czyli dokument potwierdzający, że firma została utworzona zgodnie z 
postanowieniami ustawy z 2006 roku. zaświadczenie zostanie wydane jeśli tylko 
wniosek o rejestrację spółki zostanie zatwierdzony. Rejestrując spółkę w Inter-
necie wskazany certyfikat przesyłany jest w formacie cyfrowym PdF na adres 
e-mail do trzech godzin roboczych od złożenia wniosku.

zostając dyrektorem własnej spółki limited, nie jest się automatycznie jej pra-
cownikiem i nie opłaca się składek na ubezpieczenie ani podatku. Aby zostać 
pracownikiem, dyrektor musi zarejestrować spółkę jako pracodawcę i zacząć 
prowadzić kadry. „dyrektor nie ma obowiązku zatrudniać się we 
własnej spółce, jednak jest to korzystne podatkowo, gdyż jego 
wypłata jest  kosztem spółki, a więc obniża jej zyski do opodat-
kowania, a jeśli nie przekroczy ona kwoty wolnej od podatku, 
wówczas fisuks nie upomina się o nic” - wyjaśnia Agnieszka Moryc z 
Admiral Tax. 

W roku podatkowym 2019 kwotą wolną od podatku jest kwota £12,500 
funtów.

Główne zalety spółki LTD - Limited Company
• korzystniejsze stawki podatkowe niż self-employed
• ograniczona odpowiedzialność
• możliwość pozyskania obcego kapitału
• minimalizacja podatków
• brak ograniczeń co do minimum kapitału 

założycielskiego
• bardziej wiarygodna forma działalności
• możliwość zatrudnienia dyrektora w spółce

WAŻNE
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rodzaje sPółeK w wieLKiej Brytanii, 
CzylI WSzySTKo NA TEMAT SPółEK NA WySPACh
Partnership

Partnership jest to odpowiednik spółki cywilnej w Polsce. Rozwiązanie to jest ide-
alne dla tych osób, które chcą rozwijać własną działalność gospodarczą w niewiel-
kim zakresie. Ten rodzaj spółki nie podlega obowiązkowi rejestracji w brytyjskim 
urzędzie rejestrowym - Companies house.

zgodnie z przepisami Partnership nie jest osobą prawną, a liczba wspólników 
jest ograniczona do dwudziestu osób. Każdy wspólnik musi być zarejestrowany 
jako osoba samozatrudniona (self-employed). Każdy ze wspólników odpowiada 
solidarnie za zobowiązania spółki, a powstaje ona na zasadzie umowy między 
wspólnikami. Warto zaznaczyć, że każdy z partnerów musi osobiście płacić 
podatek dochodowy (Income Tax) od swoich udziałów w spółce oraz opłacać 
składki National Insurance.

Partnership ma zarówno słabe jak i mocne strony. Największym minusem jest 
fakt, że wspólnicy zawsze odpowiadają za zobowiązania spółki majątkiem oso-
bistym niezależnie od tego, czy brali bezpośredni udział w zaciąganiu jakichś 
zobowiązań. dlatego też zanim zdecydujemy się na ten rodzaj działalności należy 
dokładnie przyjrzeć się swoim wspólnikom. do minusów należy też konieczność 
współpracy z innymi partnerami co może powodować wolniejsze podejmow-
anie decyzji i zawieranie kompromisów. Jedną z ważniejszych zalet założenia 
firmy Partnership są niewątpliwie niskie koszty jej powstania oraz prowadzenia 
przedsiębiorstwa w stosunku do innych spółek.

LLP - Limited Liability Partnership

llP jest to spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością. odpowiedzialność 
członków firmy jest tutaj ściśle ograniczona do sumy jaką wnieśli, jak i do udziałów 
oraz sumy w stosunku do której zobowiązali się odpowiadać za podniesienie 
wartości spółki. llP posiada osobowość prawną i aby zarejestrować działalność to 
trzeba ją zgłosić do Companies house.

Członkowie firmy mogą być osobami prawnymi (np. spółki lTd), jak i prywatnymi. 
do rejestracji potrzebny jest także adres siedziby spółki, który to musi znajdować 
się na terenie Wielkiej Brytanii. llP jest firmą i jako taka musi płacić Corporation Tax 
(CIT) od swoich przychodów. Jeżeli roczny przychód przekroczy sumę £85,000 to 
następuje obowiązek rozliczania się z podatku VAT. dywidenda wspólników opo-
datkowana jest z kolei zgodnie z regułami income tax (podatek od przychodów). 
Raz w roku llP musi złożyć sprawozdanie finansowe i tak zwany Annual Return 
(lista członków) oraz Tax Return do her Majesty Revenue and Customs. Pierwszy 
zestaw sprawozdań finansowych musi zostać złożony w ciągu 22 miesięcy od 
rejestracji, a potem w ciągu 10 miesięcy od końca roku obrachunkowego. Rolę 
sekretarza jak i dyrektora przejmują tutaj członkowie spółki.

http://www.admiraltax.pl/


10

PLC - Public Limited Company

PlC jest odpowiednikiem spółki akcyjnej w Polsce. Jest to więc spółka 
kapitałowa, której udziały są dostępne publicznie. Udziały firmy mogą zostać 
wystawione do sprzedaży na giełdzie choć nie jest to kluczowym obowiązkiem 
tego rodzaju działalności. PlC musi posiadać co najmniej dwóch udziałowców, a 
minimalny kapitał zakładowy wynosi w tym przypadku £50,000, przy czym przy-
najmniej £50,000 wartości kapitału musi zostać przyznana udziałowcom oraz 1/4 
kapitału musi zostać wpłacona na konto spółki.

Certyfikat potwierdzający działalność firmy otrzymuje się po wpłaceniu kapitału. 
Wszyscy udziałowcy odpowiedzialni są za poczynania spółki do wniesionego 
przez siebie kapitału, jaki zadeklarowali. dodatkowo firma musi posiadać co na-
jmniej dwóch dyrektorów oraz sekretarza. Adres siedziby spółki musi znajdować 
się na terenie Wielkiej Brytanii. Public limited Company zobowiązana jest do 
składania raz w roku Annual Return oraz dostarczenia sprawozdania finansowe-
go. Jeżeli PlC uzyska status małej firmy to nie ma wymogów prowadzenia aud-
ytów spółki. Raz w roku trzeba także złożyć rozliczenia podatkowe w hMRC.

Adres rejestracyjny jest na Wyspach niezbędny do założenia dowolnej spółki - 
albo llP (limited liability Partnership – odpowiednika polskiej spółki partnersk-
iej), albo lTd (limited Company – odpowiednika polskiej spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością), albo wreszcie PlC (Public limited Company – odpow-
iednika polskiej spółki akcyjnej). Adres rejestracyjny firmy widnieje w ewidencji 
Companies house i jest publicznie dostępny.

„decyzja o tym jaką formę działalności wybrać zależy od indy-
widualnej sytuacji każdego przesiębiorcy. większość startujących 
w biznesie obawia się, że prowadzenie spółki limited jest 
skomplikowane i decyduje się na bycie sole trader, nawet jeśli 
to rozwiązanie jest dla nich niekorzystne, bo przykładowo płacą 
większe podatki. mało kto również zdaje sobie z tego sprawę, 
że działając jako self-employed w żaden sposób nie jest chro-
niona nazwa firmy, podczas gdy zarejstrowanie spóki Ltd daje 
gwarancję, że żadna inna firma o takiej nazwie lub nawet  o 
nazwie bardzo zbliżonej nie może zostać zarejestrowana” -  pod-
sumowuje Agnieszka Moryc, dyrektor generalny, Admiral Tax

Wszystkie spółki w Wielkiej Brytanii, które w 
sposób bezprawny używają adresu rejestracyjne-
go, muszą się liczyć z poważnymi konsekwencja-
mi. Już teraz Companies House szybciej wykreśla 
takie spółki z ewidencji, a także, w przypadku 
braku współpracy dyrektorów, zamyka je.

WAŻNE

rodzaje sPółeK w wieLKiej Brytanii, 
CzylI WSzySTKo NA TEMAT SPółEK NA WySPACh

http://www.admiraltax.pl/
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PodatKi i rozLiczenia,  
gdzIE I KIEdy NAlEży SIę RozlICzyć
Podatki są nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gos-
podarczej. Najczęściej mamy do czynienia z Income Tax (podatek 
dochodowy osób fizycznych), Capital Gains Tax (podatek od zysków 
kapitałowych), Corporation Tax (podatek dochodowy spółek), Stamp 
Duty (opłata skarbowa) czy Value Added Tax (VAT). Poza tym istnieje 
jeszcze wiele innych zobowiązań podatkowych, lecz w tym porad-
niku skupiamy się tylko na tych zobowiązaniach, które związane są z 
prowadzeniem firmy.
Jeśli chodzi o podatek dochodowy to rozróżnia się dwa jego rodzaje: 
Income Tax on earnings and benefits (podatek dochodowy od zarobków, 
emerytur i benefitów) oraz Income Tax on savings and investments (podatek 
dochodowy od oszczędności i inwestycji).

Income Tax (dla samozatrudnionych) 

Samozatrudnieni płacą podatek od swoich zysków raz w roku, po dokonaniu 
rozliczenia. Progi podatkowe samozatrudnionych są identyczne jak pracown-
ików i obowiązuje ich także kwota wolna od podatku tzw pesrsonal allowance. 

Rok podatkowy dla samozatrudnionych trwa do 5 kwietnia, a podatek należy 
zapłacić do 31 stycznia roku następnego. Jeśli podatek do zapłacenia wynosi 
£1,000 lub więcej, wówczas dodatkowo płaci się dwie zaliczki na poczet 
następnego roku podatkowego. Pierwszą zaliczkę w wysokości połowy kwoty 
podatku zapłaconego za rok poprzedni, należy wpłacić do 31 stycznia.. drugą 
zaliczkę w tej samej wysokości do do 31 lipca.

Podatek dochodowy płacisz raz w roku, chyba że wynosi on więcej 
niż £1,000. Wówczas dodatkowo płaci się zaliczkę na poczet 
następnego roku podatkowego. 

WAŻNE

income tax rates and bands

Band taxable income tax 
rate

Personal Allowance Up to £12,500 0%
Basic rate £12,501 to £50,000 20%
higher rate £50,001 to £150,000 40%
Additional rate over £150,000 45%

http://www.admiraltax.pl/
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PodatKi i rozLiczenia,  
gdzIE I KIEdy NAlEży SIę RozlICzyć
VAT - Value Added Tax

Value Added Tax – to podatek od towarów i usług. Jeśli przychody naszej firmy 
przekraczają określony próg, w ciągu jednego roku rozliczeniowego musimy 
zarejestrować się do rozliczeń podatku VAT.
W przypadku, gdy roczne przychody firmy przekroczą próg £85,000, należy 
zarejestrować się jako płatnik podatku VAT. Należy w tym celu wypełnić 
odpowiednią deklarację i złożyć ją do hM Revenue & Customs (hMRC). 
Rozliczeń dokonuje się co trzy miesiące lub co roku. Rejestracja pozwoli nam 
na odzyskanie VAT-u naliczonego (od zakupów), ma ona także wpływ na 
zwiększenie zaufania do naszej firmy, umożliwia również zakup towarów z 
Unii Europejskiej po zerowej stawce. Należy jednak pamiętać, że rejestracja 
związana jest z koniecznością prowadzenia rachunkowości, składania zeznań 
VAT co trzy miesiące i przechowywania dokumentacji przez okres pięciu lat.
Agnieszka Moryc z Admiral Tax zwraca uwagę na trzy najważniejsze obowiązki 
płatników VAT: „Pamiętajmy, że rejestracja jako płatnika Vat 
pociąga za sobą konieczność:dodawania podatku Vat do 
wszystkich faktur, składania kwartalnych deklaracji Vat do 
urzędu oraz odprowadzania Vat”.

System PAYE (Pay As You Earn)

Każdy przedsiębiorca prowadzący własną firmę, niezależnie od tego, czy jest to 
Self-employed, lTd, lPP, PlC lub Partnership, zobowiązany jest do prowadzenia i 
dokumentowania bieżących, jak i rocznych rozrachunków z pracownikami (Payroll). 

odbywa się to wszystko według zasady PAyE. System ten został stworzony aby w 
prosty sposób pobierać podatek dochodowy (Income Tax) i składkę na ubezpieczenia 
społeczne (NIC - National Insurance Contribution) z każdej wypłaty pracownika. 
dzięki temu pracownicy opłacają swoje zobowiązania w ratach, a nie jak to jest w 
przypadku osoby samozatrudnionej - raz w roku. Według tego systemu rozliczani są 
tylko ci pracownicy, których zarobki są wyższe bądź równe dolnej granicy dochodów 
objętych składką na ubezpieczenie społeczne.

Podstawowa stawka VAT w UK wynosi 20%. Jednak wewnątrz-
wspólnotowe nabycie towaru/usługi daje możliwość nabycia ich bez 
podatku VAT. Oznacza to, że jeśli dokonujemy wewnątrzwspólnotowej 
dostawy towarów/usług na rzecz polskiego kontrahenta, to w kraju 
dostawcy (UK) stosuje się stawkę 0%. Transakcja jest opodatkowana 
jedynie w kraju nabywcy.

WAŻNE

System PAYE reguluje także poniższe stawki:
Ustawowy zasiłek chorobowy (SSP: Statutory Sick Pay)
Ustawowy zasiłek macierzyński (SMP: Statutory Maternity Pay)
Ustawowy zasiłek ojcowski (SMP: Statutory Paternity Pay)
Ustawowy zasiłek adopcyjny (SAP: Satutory Adoption Pay)

WAŻNE

http://www.admiraltax.pl/
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PodatKi i rozLiczenia, 
gdzIE I KIEdy NAlEży SIę RozlICzyć
Corporation Tax

Corporation Tax jest podatkiem odprowadzanym od zysków takich firm limited Company oraz 
niektórych organizacji jak, przykładowo, kluby, stowarzyszenia, związki czy inne podmioty gospo-
darcze, które posiadają osobowość prawną. W skład opodatkowania wchodzą przede wszystkim zyski 
pochodzące z opodatkowanych dochodów oraz zyski kapitałowe.

Jeżeli siedziba główna naszej firmy znajduje się w Wielkiej Brytanii to należy zapłacić podatek Corporation 
Tax od całkowitych, kwalifikujących się zysków. W tym wypadku nie ma znaczenia z jakiej części świata 
one pochdzą. Nieco inna sytuacja występuje, gdy siedziba firmy znajduje się poza Wielką Brytanią, a na 
Wyspach znajduje się oddział lub placówka. W takim wypadku trzeba zapłacić podatek Corporation Tax 
wyłącznie od zysków pochodzących z działalności prowadzonej na terenie Wielkiej Brytanii.

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii trwa równe 12 miesięcy. Corporation Tax naliczany od zysków z 
prowadzenia spółki i wynosi 19%. 

Kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych to aktualnie £11,000 
rzysługująca każdemu pracownikowi zatrudnionemu w spółce LTD oraz osobie samoza-
trudnionej. Kwota ta regularnie wzrasta i jest aktualizowana w kwietniu każdego roku

WAŻNE

Kalendarz podatkowy dla self-employed

3 miesiące

• po takim czasie od samozatrudnienia 
należy zgłosić ten fakt do hMRC

• kwartalnie - VAT RETURN składa się do 
hMRC w co trzy miesiące

19. dzień 
każdego 
miesiąca

PAyE and National Insurance za poprzedni 
miesiąc musi zostać zapłacony do hMRC

31 stycznia
TAX RETURN (wysyłka online) - za poprzed-
ni rok podatkowy zakończony 5 stycznia

31 stycznia
balans podatku dochodowego za poprzedni 
rok musi zostać zapłacony

31 stycznia
pierwsza płatność na rachunek podatku do-
chodowego za bieżący rok podatkowy

28 lutego
5 proc. kary od kwoty podatku, który miał 
być zapłacony do 31 stycznia, a nie został 
zapłacony

5 kwietnia koniec roku podatkowego
6 kwietnia początek roku podatkowego

19 kwietnia
do tego dnia muszą zostać uregulowane 
wszystkie zaległości PAyE

31 maja wręczenie pracownikom kopii P60

6 lipca
P11 d (deklaracja dodatków do pensji oraz 
zwrotu kosztów) za rok zakończony 5 kwiet-
nia musi zostać złożona do hMRC

6 lipca
kopie form P11d muszą być wręczone 
wszystkim pracownikom

31 lipca
druga płatność na rachunek podatku do-
chodowego za bieżący rok podatkowy

31 października
ostatni dzień na wysłanie papierowej wersji 
TaX rETUrn

http://www.admiraltax.pl/
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PodatKi i rozLiczenia, 
gdzIE I KIEdy NAlEży SIę RozlICzyć
„Kwota wolna od podatku odnosi się wyłącznie do osób fizycznych, czyli pracowników oraz do osób samozatrudnionych. jeśli 
ich zarobki nie przekroczą tej kwoty w ciągu roku, nie zapłacą oni podatku.  spółka Ltd nie ma kwoty wolnej od podatku. może 
ją natomiast wykorzystać dyrektor spółki, rejestrując się jako jej pracownik. obecnie kwota wolna od podatku  wynosi £12,500” - 
podkreśla Agnieszka Moryc z  Admiral Tax.

Kalendarz podatkowy dla Partnership

3 miesiące • po takim czasie od samozatrudnienia należy zgłosić ten fakt do hMRC
• kwartalnie - VAT RETURN składa się do hMRC w co trzy miesiące

19. dzień 
każdego miesiąca PAyE and National Insurance za poprzedni miesiąc musi zostać zapłacony do hMRC

31 stycznia TAX RETURN (wysyłka online) - za poprzedni rok podatkowy zakończony 5 stycznia
31 stycznia balans podatku dochodowego za poprzedni rok musi zostać zapłacony
31 stycznia pierwsza płatność na rachunek podatku dochodowego za bieżący rok podatkowy
28 lutego 5 proc. kary od kwoty podatku, który miał być zapłacony do 31 stycznia, a nie został zapłacony
5 kwietnia koniec roku podatkowego
6 kwietnia początek roku podatkowego
19 kwietnia do tego dnia muszą zostać uregulowane wszystkie zaległości PAyE
31 maja wręczenie pracownikom kopii P60
6 lipca P11 d (deklaracja dodatków do pensji oraz zwrotu kosztów) za rok zakończony 5 kwietnia musi zostać złożona do hMRC
6 lipca kopie form P11d muszą być wręczone wszystkim pracownikom
31 lipca druga płatność na rachunek podatku dochodowego za bieżący rok podatkowy
31 października ostatni dzień na wysłanie papierowej wersji TAX RETURN

http://www.admiraltax.pl/
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PodatKi i rozLiczenia, 
gdzIE I KIEdy NAlEży SIę RozlICzyć
Jak legalnie optymalizować podatki w Wielkiej Brytanii?

Wielka Brytania ma przyjazny i stabilny system podatkowy, jednak stawka podatku dochodowego 
dla spółek w wysokości 19%, o stawkach dla self-employed nie wspominając, sprawia, że bry-
tyjscy przedsiębiorcy szukają rozwiązań pozwalajacych im na oszczędności podatkowe.

Aby legalnie obniżyć podatek dochodowy spółki, należy wziąć pod uwagę szereg czyn-
ników i rozpatrzyć indywidualną sytuację przedsiębiorcy. Wśród szeregu dostępnych 
rozwiązań brytyjskie firmy wykorzystują do optymalizacji np. spółki w Panamie, która 
dla UK nie jest rajem podatkowym, zatem daje bezpieczne mozliwości oszczędności 
w należnościach na poczet fiskusa. „rozwiązanie to jest przede wszystkim dla 
przedsiębiorców, którzy są w stanie wykazać, że pozyskują klienta drogą 

elektroniczną, co w dobie usług i komu-
nikacji elektronicznej nie stanowi prob-
lemu. spółka Limited, która działa jako 
przedstawicielstwo spółki panamskiej, 
może większość zysku transferować do 
Panamy bez konieczności płacenia corpo-
ration tax w wielkiej Brytanii” - wyjaśnia 
Paweł Nejman, Senior Tax Advisor / Manager, ek-
spert Admiral Tax w kwestiach optymalizacji podat-
kowej. „sytuację każdej firmy analizujemy 
odrębnie. to mechanizm, który zyskuje 
na popularności wśród prowadzacych 
spółki Ltd na wyspach” - dodaje Nejman.

Kalendarz podatkowy dla firmy Limited
9 miesięcy po zakończeniu 
roku rozliczeniowego firmy

należy zapłacić podatek korpora-
cyjny

9 miesięcy po zakończeniu 
roku rozliczeniowego firmy

należy złożyć rozliczenie firmy w 
Companies house

12 miesięcy po zakończeniu 
roku rozliczeniowego firmy

należy złożyć w hMRC rozliczenie 
firmy razem z CT600

3 miesiące VAT RETURN składamy co trzy 
miesiące w hMRC

19. dzień każdego miesiąca
PAyE and National Insurance za 
poprzedni miesiąc musi zostać 
zapłacony do hMRC

14 dni po każdym kalendar-
zowym kwartale i 14 dni po 
zakończeniu roku rozliczenio-
wego firmy

do hMRC należy wysłać formu-
larz CT61 (jeżeli odsetki zostały 
zapłacone za podatek pobrany u 
źródła)

19 kwietnia do tego dnia muszą zostać uregu-
lowane wszystkie zaległości PAyE

31 maja wręczenie pracownikom kopii P60

6 lipca

P11 d (deklaracja dodatków do 
pensji oraz zwrotu kosztów) za rok 
zakończony 5 kwietnia musi zostać 
złożona do hMRC

6 lipca kopie form P11d muszą być 
wręczone wszystkim pracownikom

http://www.admiraltax.pl/
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firma w UK - samodzieLnie czy z BiUrem Księgowym? 
WyBIERz RozWIązANIE NAJlEPSzE dlA SIEBIE 

Prowadzenie działalności gospodarczej jest procesem niezwykle złożonym, 
dlatego też po założeniu własnej firmy dobrze jest sobie odpowiedzieć 
na pytanie, czy lepiej prowadzić sprawy związane z rozliczeniami samo-
dzielnie czy też skorzystać z usług biura księgowego. Wiele firm świadczy 
usugi już na etapie rejestracji, bazując na swojej wiedzy optymalizując 
rozwiązania prawne pod kątem oczekiwań i planowanej działalności 
przyszłego przedsiębiorcy. 

Wiemy już, że na Wyspach możemy działać jako Self-Employed (samozatrudniony), 
lTd (limited Company), llP (limited liability Partnership) czy też PlC (Public 
limited Company). Każda z powyższych działalności wymaga od nas rozliczenia się 
z hM Revenue & Customs przynajmniej raz w roku. dodatkowo zarządzając firmą 
sami musimy pamiętać o gromadzeniu i księgowaniu wszystkich wpłat, wypłat oraz 
faktur. Pierwsze miesiące działalności nie muszą należeć do wyczerpujących, lecz 
wraz z rozwojem firmy różnych zadań i zobowiązań będzie nieco więcej.

Na rynku działa wiele firm, które zajmują się kompleksową obsługą osób chcących 
prowadzić własną działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii. oferta obejmuje za-
zwyczaj rejestrację nowej spółki, złożenie aplikacji o 
przyznanie numeru VAT gB, rejestrację spółki jako 
pracodawca w systemie PAyE, wypełnienie wszyst-
kich dokumentów, ustalenie z urzędnikiem (w asyście 
tłumacza) wszystkich spraw związanych z ubezpiec-
zeniem oraz emeryturą, złożenie aplikacji o przyznanie 
certyfikatu rezydencji podatkowej dla osoby, dla firm, 

A-1 oraz S-1 jak i konsultacje 
księgowe oraz opracowanie 
modelu księgowego.
Korzystając z tak-
iego rozwiązania można 
zaoszczędzić sporo czasu, jak 
i pieniędzy. Te z kolei mogą 
być przeznaczone na rozwój 
nowo powstałej działalności 
gospodarczej poprzez 
inwestycje w środki trwałe 
czy działania marketingowe. 
Każdy przedsiębiorca pow-
inien zastanowić się więc na 
wstępie, w jaki sposób chce prowadzić swoją księgowość i z jakich usług najlepiej w 
jego wypadku skorzystać.

Firma w Wielkiej Brytanii to także wysoka emerytura, która w pełnym wymiarze (po odprowadzaniu składek 
przez 35 lat) wynosi £168,60 tygodniowo (stan na 2019 rok). Do tego dochodzą jeszcze niskie składki na 
ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contributions) - dane na rok podatkowy 2019:
Class 2 - £4,56 tygodniowo przy dochodzie do £5,965
Class 4 - 9% od zysku pomiędzy £8,060 a £43,000 oraz 2% od zysku powyżej £43,000.

Wielka Brytania posiada stabilny system 
podatkowo-prawny wolny od wszelkiego 
rodzaju działań przeciwko biznesowi. 
Maksymalnie uproszczony i bezpiec-
zny. Dodatkowym plusem są urzędy 
nastawione probiznesowo. Ułatwiające 
przedsiębiorcy działalność na każdym 
kroku i dbające o systematyczny roz-
wój firmy na każdym etapie jej funkc-
jonowania.

WAŻNE

WAŻNE
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firma w UK - samodzieLnie czy z BiUrem Księgowym? 
WyBIERz RozWIązANIE NAJlEPSzE dlA SIEBIE 

Jak więc wybrać najlepszą frirmę księgową? Wybierając jakiekolwiek odpłatne 
usługi zazwyczaj kierujemy się takimi cechami jak cena, jakość usługi oraz 
bliska lokalizacja. W przypadku tak istotnej rzeczy jak biuro księgowe nie są to 
wystarczające kryteria. Warto więc dokładnie przyjrzeć się każdej takiej firmie niż 
być zmuszonym do jej zmiany po kilku miesiącach współpracy.

lokalizacja biura rachunkowego nie stanowi już wielkiego problemu. W 
zasadzie wszystkie formalności można już załatwić drogą elektroniczną, a 
obecność przedsiębiorcy w biurze ogranicza się raczej do podpisania umowy 
współpracy. Najwiekszy problem stanowią zmieniające się przepisy podatkowe. 
Prowadzenie biura rachunkowego wymaga odpowiedniego wykształcenia, 
kompetencji oraz doświadczenia. Nie każdy przedsiębiorca jest biegły w 
obowiązujących przepisach i nie zawsze znajdzie 
wystarczającą ilość czasu by się z nimi zapoznać. zanim 
wybierzemy odpowiednie dla nas biuro księgowe trzeba 
zapoznać się z referencjami firmy oraz poznać zakres 
oferowanych usług. do tego dochodzi jeszcze sposób 
oraz zabezpieczenie przechowywanych danych, jak i 

środki zaradcze w razie utraty ważnych informacji z powodu na przykład usz-
kodzenia sprzętu komputerowego.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy zapoznać się z cennikiem 
usług, jednak doświadsczenie pokazuje, że często wyższy cennik oznacza 
wyższe profity ze współpracy. Efektywne biuro rachunkowe to takie, które 
może zoptymalizować naszą księgowość, co w konsekwencji równa się 
oszczędnościom. Księgowy, który posiada indywidualne podejście do klienta 
oraz dokładnie zapoznał się ze strukturą firmy, ma znacznie większą szansę 
na to, aby znaleźć i zlikwidować niepotrzebne koszty, zwiększając tym samym 
zyski. Wybierając biuro nie można więc działać pochopnie. odpowiedni partner 
w biznesie pozwoli zaoszczędzić nie tylko czas ale także pieniądze.

Księgowość samodzielnie firma Księgowa

Koszty

• Niskie koszty zewnętrzne 
prowadzenia księgowości

• Ciągłe szkolenie i samodzielne 
zdobywanie wiedzy księgowej

• Koszty na średnim lub wysokim 
poziomie w zależności od rodza-
ju działalności

czas • Mniej czasu na prowadzenie 
działalności gospodarczej

• Czas poświęca się jedynie na 
przesyłanie faktur i dokumentów 
do biura księgowego

ryzyko • odpowiedzialność prawna za 
błędy księgowe

• Brak osobistego ryzyka. za 
wszelkie błędy w księgowaniu 
odpowiada biuro rachunkowe

http://www.admiraltax.pl/
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faKtUrowanie,  
CzylI JAK PRAWIdłoWo WySTAWIć FAKTURę
Jedną z podstawowych czynności w trakcie prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej jest poprawne wystawianie faktur. Dokument 
ten należy wystawić w momencie, gdy firma kupuje jakiś towar albo ko-
rzysta z danej usługi. Faktura stanowi dowód zawarcia transakcji oraz 
jest dowodem zakupu.

W Wielkiej Brytanii występują dwa rodzaje faktur: faktura bez VAT oraz fak-
tura VAT. To, którą z nich firma będzie wystawiać zależy od tego, czy podmiot 
gospodarczy jest zarejestrowany jako podatnik VAT. Warto zaznaczyć, że po 
przekroczeniu przychodu w wysokości £85,000 w skali roku każda firma musi 
zarejestrować się do VAT.  Na fakturze VAT powinny się znaleźć przede wszyst-
kim takie dane jak: wartość netto produktu lub usługi, stawka VAT oraz wartość 
brutto do zapłaty dla klienta.

Każda faktura zawiera dane firmy wystawiającej. Niezależnie od tego, czy 
działamy jako Self-Employed czy też prowadzimy spółkę limited, to należy 
zawsze podawać dane osoby lub też firmy, która wystawia fakturę. do tego 
dochodzą jeszcze inne elementy jak numer rejestracyjny firmy (Company Reg-
istration Number), numer rejestracyjny VAT (VAT Registration Number) oraz 
numer rachunku bankowego (account number).

Kolejnym elementem są dane klienta, które w naszym przykładzie znajdują 
się poniżej oraz numer faktury wraz z datą wystawienia i płatności. W 
przypadku danych dotyczących klienta wpisujemy nazwę firmy, jej adres, 

kod pocztowy oraz miasto. Po prawej stronie zaznaczamy numer faktury (In-
voice number), datę wystawienia (Invoice date) oraz termin płatności (This 
invoice is due for payment on). System oznaczania kolejnych faktur najlepiej sobie 
wypracować samemu. dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie się do prostej 
zasady, gdzie najpierw podaje się numer wystawionej kolejno faktury, miesiąc 
wystawienia oraz rok.

Logo 
firmy
dokładne dane naszej firmy:

nazwa
adres
numer rejestracyjny
numer Vat
rachunek bankowy

dane firmy odbiorcy
nazwa firmy
dokładny adres
miasto/Kraj

original       copy
invoice number 
invoice date
this invoice is due for paymnt on

http://www.admiraltax.pl/
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total net amount gBP              850,00
total Vat amount gBP              170,00

inVoice totaL gBP              020,00

ostatnim krokiem są informacje dotyczące przedmiotu / usługi, za który wys-
tawiamy fakturę oraz jego wartości. W przedstawionym przykładnie przedmio-
tem jest „Nazwa produktu lub usługi” w cenie jednostkowej (Unit Price) £850. 
Następnie możemy dodać opcję zniżki (discount), wartość netto produktu (Net), 
procentową stawkę VAT, która wynosi 20% oraz kwotę VAT (VAT Amount). 
Poniżej pojawia się podliczenie z wyróżnieniem kwoty netto, stawki VAT oraz 
łącznej kwoty do zapłaty (Invoice Total).

Umiejscowienie poszczególnych informacji na powyższym przykładzie jest 
opcjonalne i może ulec zmian ie w zależności od preferencji. datę z terminem 
zapłaty wraz z rachunkiem bankowym można podać także na końcu doku-
mentu. W zależności od produktu / usługi zmienią się informacje związane z 
płatnościami. Jeżeli wystawiamy fakturę za usługę, to trzeba dodać ilość godzin 
(hours) oraz stawkę za każdą przepracowaną godzinę (hourly Rate).Jeżeli ch-
cemy przekazać jakieś ważne informacje dla osoby, której wystawiamy fakturę to 

można to zrobić wstawiając odpowienią adnotację na końcu dokumentu. 
Aby ułatwić sobie proces fakturowania i sprzedaży, można skorzystać z wielu aplikacji 
online, które są dostępne w sieci. Pozwolą one na stworzenie faktury krok po kroku w 
przejrzystej formie. Wiele z programów dostępnych jest nieodpłatnie, jak chociażby dwa, 
które proponujemy na początek. 

„Poprawnie wystawianie faktur 
jest kluczowe dla właściwego 
prowadzenia rachunkowości. 
jeśli sprzedaż jest właściwie 
ewidencjonowana to nie 
mamy większych powodów 
przypuyszczać, że zdarzy 
nam się kontrola skarbowa” - 
podkreśla Agnieszka Moryc, Admiral Tax.

faKtUrowanie,  
CzylI JAK PRAWIdłoWo WySTAWIć FAKTURę

Tworzenie faktur dzięki darmowym 
generatorom online jest teraz 
ogólnodostępne. Warto skorzystać 
z poniższych rozwiązań:
Invoiceto.me
invoice-generator.com

WAŻNE

Lp. Details Unit Price Discount net Vat Vat amount

1 Nazwa produktu lub usługi 1 850,00 850,00 20% 170,00

http://www.admiraltax.pl/
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W  brytyjskim systemie emerytalnym sami oszczędzamy na swoją 
emeryturę, a emerytura od państwa jest jedynie uzupełnieniem. Aktual-
nie w Wielkiej Brytanii wyróżnia się emeryturę prywatną tzw. Personal 
Pension oraz emeryturę firmową Company Pension.

Emerytura państwowa

Podstawowa emerytura brytyjska tzw. Basic State Pension wynosi max. £129,20 
na tydzień. Wysokość podstawowej emerytury brytyjskiej jest uzależniona od 
opłacania składki ubezpieczeniowej tzw. National Insurance.

Podstawową emeryturę można pobrać najwcześniej po osiągnięciu wieku 
uprawniającego do jej poboru. Nie jest to identyczne z wiekiem emerytalnym. 
Może to nastąpić pomiędzy 61. a 68. rokiem życia, w zależności od daty urodze-
nia oraz płci.

Aby pobrać pełną podstawową emeryturę brytyjską trzeba odprowadzać składki 
ubezpieczeniowe przez okres 35 lat. Jeżeli nie przepracujesz 35 lat, twoja em-
erytura podstawowa będzie niższa, chyba, że ją podwyższysz poprzez program 
opłacania składek dodatkowych.

dodatkowa emerytura tzw. additional state Pension nie ma ściśle 
określonej kwoty wyższej emerytury i to, ile uzyskasz, jest uzależnione od 
wysokości twojej pensji i odprowadzanych od niej składek. Wpływ na uzyskanie 
dodatkowej (wyższej) emerytury mają m.in. bycie zatrudnionym i uzyskiwanie 
wynagrodzenia rocznie powyżej progu £5,668 oraz opieka nad dziećmi poniżej 
12. roku życia i pobór zasiłku na dziecko - Child Benefit.

Nie masz podstawy do dodatkowej emerytury brytyjskiej za okresy m.in. w 
których jesteś zatrudniony i uzyskujesz rocznie poniżej £5,668 lub jesteś bezro-
botny.

BrytyjsKi system emerytaLny,  
Co PRzEdSIęBIoRCA PoWINIEN WIEdzIEć o EMERyTURzE

Basic State Pension wzrasta minimalnie z każdym rokiem i jest to uzależnione od kilku czynników:
• zarobki, czyli średnie tempo wzrostu płac w Wielkiej Brytanii
• ceny, czyli procentowy wzrost cen w UK mierzony poprzez Indeks Konsumpcyjny CPI

WAŻNE
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Emerytura prywatna

Emerytura prywatna jest pobierana z banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego. 
Można ją pobrać najwcześniej w wieku 55 lat. Jest to dobre rozwiązanie dla osób:

• Samozatrudnionych tzw. self-employed, którzy nie mają dostępu do planów 
emerytalnych oferowanych przez pracodawców

• Bezrobotnych, posiadających środki finansowe, które chcą zainwestować w 
emeryturę

• Pracowników, którzy nie są objęci firmowym planem emerytalnym lub tych, 
którzy chcą powiększyć emeryturę.

zagadnienia związane z wiekiem emerytalnym oraz wysokością docelowej em-
erytury mogą się zmieniać cyklicznie. Jeżeli chcemy wiedzieć kiedy otrzymamy 
Basic State Pension, jakie zmiany zaszły w przepisach dotyczących emerytur czy 
też ile lat należy przepracować, by móc otrzymywać pieniądze to warto zajrzeć 
gov.uk, gdzie informacje uzupełniane są na bieżąco.
Będąc przedsiębiorcą i myśląc o emeryturze musi jednak zwracać baczną 
uwagę na różnice w statusie przedsiębiorcy w zależności od rodzaju prowad-
zonej działalności.  „Pełnienie funkcji dyrektorem spółki Ltd lub fakt 

bycia partnerem w spółce 
LLP nie jest równoznaczne 
z odkładaniem składek na 
emeryturę. aby dyrektor 
lub partner miał zaliczone 
lata pracy w spółce, musi - 
po pierwsze - stać się pra-
cownikiem spółki oraz - 
po drugie - otrzymywać za 
tę pracę wynagrodzenie” - 
zwraca uwagę ekspert z Admiral 
Tax, Agnieszka Moryc.  

National Insurance - pieniądze pobierane przez rząd od pracowników i pracodawców, kwota pobierana zależy od wysokości dochodów pra-
cownika. Wypłata niektórych zasiłków oraz podstawowej emerytury państwowej zależy od tego, ile składek zapłaciliśmy.

WAŻNE

BrytyjsKi system emerytaLny,  
Co PRzEdSIęBIoRCA PoWINIEN WIEdzIEć o EMERyTURzE

http://www.admiraltax.pl/
http://www.admiraltax.pl/
http://www.admiraltax.pl/


22

W przeciwieństwie do porządku prawnego większości krajów europejs-
kim, w Wielkiej Brytanii nie ma typowego kodeksu pracy, który miałby 
regulować prawa oraz obowiązki naszego pracownika. W związku z 
tym wszelkie aspekty pracy reguluje w tym momencie zawarta umowa. 
Poza tym istnieją jeszcze prawa i obowiązki dorozumiane, które nie są 
wyrażone wprost w umowie.

„Umowa jaką zawieramy z pracownikiem powinna zostać za-
warta na piśmie. jako pracodawca musimy tam zawrzeć wszystk-
ie kwestie związane z podejmowaną przez zatrudnionego pracą. 
chodzi przede wszystkim o zajmowane przez niego stanowisko, 

miejsce pracy, ilość godzin, częstotliwość pracy czy też prawo do 
urlopu. Podpisując umowę możemy także wykonać kopię do-
kumentów tożsamości pracownika, nie mamy jednak prawa ich 
zarekwirować” - wyjaśnia Agnieszka Moryc z Admiral Tax. zatrudniona przez 
nas osoba musi także dysponować numerem ubezpieczenia społecznego (Na-
tional Insurance Number - NIN). Jeśli go nie posiada - powinna niezwłoczonie 
udać się do właściwego Job Centre Plus celem przyznania.

Jako pracodawca musimy pamiętać, że osoby przez nas zatrudniane mogą składać 
na nas skargi, jeśli na przykład nie otrzymują minimalnego wynagrodzenia za 
swoją pracę.

Pracodawca a PracowniK,  
JAKIE PRAWA I oBoWIązKI MA TWóJ PRACoWNIK

Pracownik, który chce uzyskać NIN (National Insurance Number) musi zgłosić się do lokalnego oddziału biura pośrednictwa pracy (Job Centre Plus). Numery 
NIN nie są przyznawane w zwykłym Job Centre. Przyszły pracownik powinien mieć ze sobą paszport lub dowód osobisty oraz potwierdzenie adresu zamiesz-
kania w UK lub list od pracodawcy portwierdzający zatrudnienie. Uznany może być także każdy inny dowód na to, że osoba ta poszukuje zatrudnienia.

WAŻNE

• Twój pracownik może spędzić w pracy 48 godzin tygodniowo (przy większej ilości potrzebna jest nowa umowa, od której można odstąpić w dowolnym momencie)
• Jako pracodawca nie możemy zmusić naszego podwładnego do przepracowywania większej ilości godzin w tygodniu
• W ciągu całego roku pracownikowi pracującemu na pełen etat przysługuje 28 dni płatnego urlopu
• Osobom chorym przysługują dwa rodzaje zasiłku chorobowego. Pierwszy statutowy Sick Pay wynosi £70 tygodniowo i jest wypłacany od 4. dnia choroby.
• Pamiętaj, że podstawowym prawem pracownika jest prawo do równego traktowania bez względu na płeć, wiek, pochodzenie rasowe, orientację seksualną czy wyznanie.
• Okres wypowiedzenia umowy pracownika wydłuża się wraz ze stażem pracy w danej firmie. 

WAŻNE
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Pracownik nabywa także innych praw - jak składanie skarg na prtacodawcę w przy-
padku łamania prawa. Pokrzywdzony może zgłosić pracodawcę do Employement 
Tribunal, jeśli uzna, że są łamane jego prawa. zażalenie tego typu trzeba jednak 
dostarczyć z maksymalnie 3-miesięcznym opóźnieniem od wystąpienia przypad-
ków nieuszanowania praw pracownika.

Jak zrekrutować pracownika?

Pracowników można znaleźć na wiele sposobów. Warto wykorzystywać strony 
internetowe, które oferują możliwość dodania ogłoszenia. Jednym z najpopularnie-
jszym wśród serwisów wśród Polaków na Wyspach jest serwis: www.strefa.co.uk 

„na naszym portalu mamy średnio 14 tysięcy ogłoszeń w sek-
cji praca. tygodniowo pojawia się ich nawet około tysiąca 
lub dwóch. ogłoszenia dotyczą wszystkich możliwych branż. 
w większości ogłoszenia te pracodawcy dodają za darmo. 
wniesienie opłaty jest konieczne tylko w przypadku chęci utrzy-
mania większej widoczonści ogłoszenia. mamy wiele sygnałów 
o wysokiej efektywności sekcji Praca na strefa.co.uk wiąże się 
to zapewne z tym, że miesięcznie odwiedza nas ponad 65 tysięcy 
unikalnych użytkowników” - tłumaczy Rafał Fraś, Brand Manager serwisu 
strefa.co.uk

ogłoszenia warto zamieścić także w prasie - szczególnie, jeśli poszukujemy 
pracowników o wysokich lub rzadkich kwalifikacjach. Źródłem CV może być 
także Job Centre. Instytucja ta ma za zadanie pomagać osobom poszukującym 
pracy oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników. Poza tym 
udziela pomocy tym, którzy są niezdolni do wykonywania pracy.

Pracodawca a PracowniK,  
JAKIE PRAWA I oBoWIązKI MA TWóJ PRACoWNIK

www.strefa.co.uk
www.strefa.co.uk
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Każdy przedsiębiorca chce, aby jego biznes przynosił zyski. W tym celu 
potrzebujemy klientów, których zainteresowanie oferowanym produktem 
lub usługą zamieni się w leady, a te z kolei zaaowocują kontraktami, czyli 
sprzedażą. Jeśli zależy nam na ciągłym rozwoju i zdobywaniu rynku, to 
rzeczą istotną jest, aby dbać o zaufanie klientów oraz wizerunek marki 
poprzez ciągłą komunikację z konsumentem.

Wizerunek 
Firma, która chce zdobyć zaufanie i być jednocześnie popularna musi wystawić się na 
publiczną ocenę. Branie udziału w różnego rodzaju plebiscytach, eventach czy konkur-
sach sprawia, że klient nie tylko nas zauważa ale ma możliwość bardziej bezpośredniej 
komunikacji z przedsiębiorcą. Konsumenci szanują te marki, które chcą z nimi rozmawiać, 
dlatego też udział w plebiscytach to jawne zaproszenie do komunikacji. zwykle przynosi 
to pozytywny skutek i przekłada się na późniejsze wybory konsumenckie. dodatkowo w 
plebiscytach nie chodzi o wyrażanie negatywnych opinii czy emocji, lecz wyrażebnie pop-
arcia. głosuje się zawsze na tego, kto jest wart by oddać na niego swój głos.

Obecność w sieci
Rozwój nowych technologii wymusza na nas pojawienie się w sieci, lecz jednocześnie daje 
nam jeszcze większe pole manewru, jeśli chodzi o dotarcie do ostatecznego konsumenta 
oraz pozycjonowanie oferty firmy. z każdym rokiem takie nośniki informacji jak telewizja, 
radio czy prasa tracą na znaczeniu na rzecz portali internetowych oraz różnych form 
reklamowych online. Trend ten jest już nie do zatrzymania i przepaść między mediami 
tradycyjnymi, a Internetem będzie się cały czas powiększać.

marKeting i sPrzedaż,  
zdoByWANIE RyNKU I KlIENTA

Które marki 
obdarzą 
największym 
zaufaniem 
Polacy w UK? 

Zgłoś � rmę 
do plebiscytu 
Polish Choice 
of the Year!

Nominuj najlepsze 
marki i wygrywaj 
nagrody! 

Wejdź na
polishchoice.co.uk

O G Ł O S Z E N I A  O N L I N E

PATRONI MEDIALNI:

PARTNERZY: ORGANIZATOR:

http://polishchoice.co.uk/
http://www.admiraltax.pl/
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Budując świadomość marki w Internecie trzeba pamiętać, aby proponowana 
strategia była spójna z działaniami offline. Nie żyjemy jeszcze w czasach, gdzie 
jedynym środowiskiem komunikacji marketingowej z klientem jest Internet. Nawet 
największe korporacje muszą prowadzić działania obejmujące komunikację of-
fline, jak direct marketing, reklama w prasie, ulotki czy eventy. działania w sieci 
dają nam przewagę nad konkurencją w postaci elastyczności oraz interaktywności. 
Wykorzystując fora, blogi, portale społecznościowe oraz inne nośniki danych 
możemy komunikować się z klientami w sposób niemal natychmiastowy. Ważne 
jest, by cały czas podążąć za trendami i podnosić własne kompetencje w tym 
obszarze np. w trakcie tematycznych konferencji takich jak marketing + inter-
net conference.

określając strategię naszych działań musimy uwzględnić aspekty marketingowe, 
wizerunkowe oraz przede wszystkim sprzedażowe. Musimy zawsze mieć na uwadze 
fakt, że samo zadowolenie klienta nic nam nie da, jeśli nie będą realizowane cele 
sprzedażowe, a co za tym idzie nie będzie generowany zysk. W dzisiejszych czasach 

strona internetowa marki to konieczność. To jednak nie wszystko, ponieważ sama 
widoczność w wyszukiwarce google nie wystarczy. do tego muszą dojść działania 
w portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, linkedIn czy youTube. 
Wdrażanie kampanii reklamowych, zarówno jeśli chodzi o bannery jak i klasyczny con-
tent marketing lub reklamę natywną też stanowi ważną część związaną z kreowaniem 
własnego wizerunku oraz zbiżającą nas do docelowego konsumenta.

Większość wyżej opisanych działań wiąże się z pewnymi wydatkami, choć są one 
kilkukrotnie niższe niż sumy, jakie przedsiębiorca musiałby wydac reklamując się w 
telewizji czy radium dając bardzo zbliżony lub wyższy zwrot z inwestycji. dlatego 
też ustalając cele marketingowe i sprzedażowe należy dobrze zaplanować budżet 
każdej kampanii i sprawdzić, czy nasze działania przynoszą odpowiednią stopę 
zwrotu (roi). 1Jeżeli chcemy skutecznie budować i zarządzać marką należy 
sprawdzać co piszą o nas użytkownicy, jakie mają pomysły i z jakimi problemami 
się borykają. Sieć to znakomity nośnik informacji lecz jednocześnie wymaga od nas 
ciągłej kontroli i analizy.

marKeting i sPrzedaż,  
zdoByWANIE RyNKU I KlIENTA

Prawidłowo realizowana strategia marketingowa i sprzedażowa obejmuje:
• Spójny przekaz dotyczący marki
• Obecność firmy w portalach społecznościowych, blogach, forach etc.
• Pozycjonowanie własnej strony internetowej
• Prowadzenie dialogu z klientami poprzez rzetelną i prawdziwą komunikację
• Reklama wizerunkowa i sprzedażowa w portalach o dużym zasięgu
• Oferowanie klientom wartości dodanej jak raporty, newslettery itp.

WAŻNE
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Rozpoczynając działalność gospodarczą dobrze jest posiadać pewne środki 
finansowe na pokrycie pierwszych kosztów. W zależności od profilu 
działalności koszty mogą być róźne, ale zazwyczaj chodzi przede wszyst-
kim o opłacenie rachunków związanych z dzierżawą nieruchomości lub 
lokalu, zakup wyposażenia czy jakieś wydatki na marketing i reklamę. 
Większość z tego rodzaju kosztów ponosi się jeszcze zanim firma zostanie 
formalnie zarejestrowana.

W Wielkiej Brytanii możemy skorzystać z wielu opcji finansowania. Poza standar-
dowym kredytem czy pożyczką w banku można przyciągnąć zewnętrznych in-
westorów, albo postarać się o dofinansowanie z wielu programów rządowych.

Pożyczka / kredyt w banku
zanim skorzystamy z tej opcji należy dokładnie przejrzeć wszystkie oferty jakie są 
dostępne na rynku. decydującym elementem w uzyskaniu jakichkolwiek pieniędzy 

jest historia kredytowa. Stanowi ona podstawę oceny przez bank naszej zdolności 
kredytowej oraz gwarantuje w pewnym stopniu wypłacalność. oceny można 
dokonać w systemie punktowym Credit Score, dzięki czemu poznamy naszą 
wiarygodność jako kredytobiorca. Ilość uzyskanych punktów będzie stanowić 
przełożenie na wysokość możliwej pożyczki.

Dofinansowanie oraz granty
grant stanowi sumę pieniędzy, którą trzeba przeznaczyć na jakiś konkretny 
projekt lub cel. Tego typu dofinansowanie ma charakter częściowy i zazwyczaj 
jest to pomoc bezzwrotna. Pieniądze na określone cele biznesowe mogą być 
wypłacane z wielu źródeł, jak choćby rząd Wielkiej Brytanii, Unia Europejska, 
Business gateway, Business Enterprise czy organizacje pozarządowe lub char-
ytatywne.

dofinansowanie dLa firmy,  
CzylI JAK zdoByć KAPITAł NA RozWóJ

System punktowy Credit Score podczas określania zdolności kredytowej bi-
erze pod uwagę informacje, które są dostarczane bezpośrednio przez osobę 
aplikującą o pożyczkę oraz te, które bank już posiada, jeśli wcześniej ubie-
gano się o jakikolwiek kredyt lub kredyt był już udzielany.

WAŻNE
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dofinansowanie z grantów może pokryć nawet do 60 procent kwoty prze-
widzianej na inwestycję. oznacza to jednocześnie, że pozostałe 40 procent 
trzeba pokryć z własnej kieszeni. Pomoc rządowa nie zamyka się jedynie na 
przekazaniu pieniędzy. do tego dochodzą także specjalistyczne porady, informa-
cje oraz szkolenia. Aby uzyskać tego typu dofinansowanie należy spełnić ściśle 
określone kryteria kwalifikacji.

• Lokalizacja - każdy region dysponuje określoną ilością i rodzajem 
grantów co może być uzależnione choćby wysokością stopy bezrobocia 
na danym obszarze

• Rozmiar - uzyskać dofinansowanie można tylko wtedy, gdy biznes jest 
odpowiedniej wielkości. Jednym z wyznaczników może być np. liczba 
pracowników

• Sektor działalności - granty mogą być dostępne jedynie dla konkretnych 
sektorów działalności

• Cel wydatkowanych środków - granty przyznawane są często na z góry 
określone cele, jak choćby zakup sprzętu czy wyposażenia biurowego

Seed Funds oraz Business Angels

Kolejną dobrą formą na dofinansowanie biznesu są fundusze zalążkowe (seed 
funds) oraz aniołowie biznesu (Business Angels). Można tutaj uzyskać finanso-
wanie dla przedsięwzięć, które są jeszcze we wczesnej fazie rozwoju, choć 
zdarzają się inwestycje na dalszych etapach. Pomoc może polegać też na 
doradztwie w procesie pozyskania kredytu wejścia na giełdę. dużym plusem 
tego rozwiązania jest fakt, że nie występuje tutaj ograniczenie związane z 
sektorem działalności, a pod uwagę brane są zazwyczaj projekty mające dużą 
szansę na rozwój. Największą szansę na pozyskanie finansowania mają projekty 
innowacyjne z potencjałem skali - międzynarodowej lub globalnej. Współpraca 
z funduszami zalążkowymi i aniołami biznesu wiąże się jednak zazwyczaj z 
zawiązaniem spółki lub oddaniem częśći udziałów w swoim przedsiębiorstwie.

dofinansowanie dLa firmy,  
CzylI JAK zdoByć KAPITAł NA RozWóJ

Granty dostępne w Wielkiej Brytanii:
• LearnDirect Scotland for Business
• R&D Tax Reliefs
• The Prince’s Trust
• Business Enterprise

Organizacje zrzeszające Business 
Angels w Wielkiej Brytanii to:
• UK Business Angels Association
• Business Angels

Każda firma potrzebuje dostawców 
usług, podwykonawców i partnerów. 
Oferty małych przedsiębiorców zna-
jdziesz na: www.strefa.co.uk 

WAŻNE WAŻNE WAŻNE
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Nie każda działalność musi oczywiście przynosić zyski. Jeżeli firma 
przestaje być rentowna i nie widać w najbliższej przyszłości perspektyw 
dla jej rozwoju to warto zastanowić się nad zawieszeniem lub zamknięciem 
działalności. W Wielkiej Brytanii można to zrobić równie szybko i łatwo jak 
w przypadku rejestracji.

Zakończenie Self-Employed

Jeżeli jesteśmy partnerem w spółce lub działamy jako osoba samozatrudniona 
(self-employed) należy w pierwszej kolejności powiadomić Hm revenue and 
customs (Hmrc). Trzeba wtedy wysłać ostateczne deklaracje podatkowe 

oraz poinformować swoich pracowników (jeżeli takowych się posiada) o aktualnej 
sytuacji firmy. W przypadku zaprzestania działalności należy niezwłocznie wysłać 
zeznanie podatkowe Self Assessment przed obowiązującym ustawowo terminem.

Kolejny ważny krok to rezygnacja z rejestracji VAT, o ile byliśmy jego płatnikiem. 
dokonać tej czynności musi zarówno właściciel firmy, jak i wszyscy partnerzy 
w spółce. Jeżeli firma zatrudnia pracowników to należy zamknąć system PAyE i 
wysłać odpowiednie raporty końcowe płac do hMRC. W momencie, gdy firma 
jest niewypłacalna, jej właściciel odpowiada całym swoim majątkiem lub jego 
częścią - w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

zamKnięcie działaLności gosPodarczej,  
CzylI JAK PoSTęPoWAć W PRzyPAdKU zAMKNIęCIA FIRMy

Zamykając firmę warto skorzystać z ulg podatkowych, aby pomniejszyć o nie swój ostatni rac-
hunek podatkowy. Do wyboru mamy trzy możliwości:
• Zwolnienie przedsiębiorców - pomniejszenie podatku od zysków kapitałowych
• Ulga nakładowa - uniemożliwienie dwukrotnego opodatkowania tego samego 

zysku w trakcie roku podatkowego
• Ostateczna ulga w stratach - rekompensata strat z bieżącego roku w stosunku 

do zysków z poprzednich trzech lat podatkowych

WAŻNE
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Zamknięcie spółki Limited (LTD)

Trochę inaczej sprawa wygląda w spółkach limited. W tym przypadku można 
skorzystać zawsze z opcji zamknięcia firmy lub sprzedaży swoich udziałów. oby-
dwie procedury mogą być nieco czasochłonne ale trzeba podjąć jakąś konkretną 
decyzję by uwolnić się od kilku obowiązków sprawozdawczych. Aby zamknąć 
spółkę lTd należy spełnić cztery podstawowe warunki:

• Spółka nie może sprzedawać towarów i usług przez ostatnie trzy 
miesiące

• Spółka nie zmieniła nazwy w okresie ostatnich trzech miesięcy
• Firma nie znajduje się w likwidacji
• Nie zainicjowano procedury Company Voluntary Arrangement (CVA) 

z wierzycielami spółki

Po spełnieniu powyższych kryteriów należy wypełnić formularz wykreślenia spółki 
i przesłać kopię do udziałowców, dyrektorów, wierzycieli, pracowników oraz 
menedżerów. W stosunku do zatrudnionych pracowników trzeba uregulować 
wszelkie zobowiązania związane z wynagrodzeniem, składkami ubezpieczenio-
wymi oraz podatkiem dochodowym. Kolejny etap to powiadomienie hMRC o 
zaprzestaniu działalności oraz wysłanie aplikacji o zamknięcie Payrollu.

zanim wykreślimy spółkę z rejestru należy rozdysponować jej majątek pomiędzy 
udziałowców. zadanie to jest bardzo ważne, ponieważ w przeciwnym razie cały 
majątek firmy zostanie przekazany na własność do Skarbu Państwa. Możliwe 
jest poźniejsze odzyskanie majątku, lecz trzeba będzie przejść kosztowną i 
czasochłonną procedurę przywrócenia firmy. dla własnego bezpieczeństwa część 
firm powierza zamnięcie swojej firmy profesjonalistom. 

Agnieszka Moryc z Admiral Tax potwierdza: „w trakcie procedury za-
mykania przedsiębiorstwa ważne jest dopełnienie wszelkich 
formalności. szczególnie, jeśli przedsiębiorca nie wyklucza 
faktu, że w pewnej perspektywie założy kolejną firmę. Histo-
ria podatkowa będzie miała wówczas kluczowe znaczenia dla 
wiarygodności i powodzenia kolejnych przesięwzięć. w praktyce 
jednak rzadko się zadarza, że nasi klienci rezygnują z prowadze-
nia firmy. częściej jest to po prostu przebranżowienie”. 

zamKnięcie działaLności gosPodarczej,  
CzylI JAK PoSTęPoWAć W PRzyPAdKU zAMKNIęCIA FIRMy

http://www.admiraltax.pl/
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Jak odnaleźć się w pojęciach ekonomiczno- prawnych związanych z zakładaniem firmy na Wyspach? Wyjaśniamy najważniejsze terminy, z jakimi 
możesz się spotkać podczas tworzenia własnej działalności w UK!

słowniK  
PRzydATNyCh PoJęć

self- employed - osoba samozadtrudniona.
Companies House - urząd do spraw rejestracji spółek.
sole trader - najprostrza forma biznesu, gdzie pracuje się samodzielnie.
national insurance number - numer ubezpieczenia społecznego. Należy 
zgłosić się do lokalnego oddziału biura pośrednictwa pracy Job Centre Plus.
Partnership - odpowiednik spółki jawnej, gdzie dwie lub więcej osób dzieli 
ryzyko, koszta oraz odpowiedzialność prowadzenia biznesu.
Job Centre Plus - brytyjski urząd pracy.
Hm revenue and Customs - brytyjski urząd skarbowy.
national insurance - składki na ubezpieczenie społeczne.
Ltd (Private company Limited by shares) - spółka, która jest odpow-
iednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiada osobowość 
prawną.
Limited Liability Partnership - spółka partnerska z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Jest to forma pośrednia między firmą limited a zwykłą spółką 
partnerską dwóch (lub więcej) osób samozatrudnionych.
memorandum of association - szczegóły dotyczące nazwy firmy, lokalizacji 
oraz zakresu działalności.
articles of association - opis jak firma będzie prowadzona, uprawnienia 

udziałowców i zakres obowiązków dyrektorów firmy.
formularz form 10 - szczegóły zarejestrowanego na firmę biura, imiona, 
nazwiska oraz adresy dyrektorów i sekretarza firmy.
formularz form 12 - stwierdzenie, że firma spełnia wszystkie wymagania  
inkorporacji.
Public Limited company - spółka kapitałowa, której udziały są dostępne 
publicznie.
PaYe - system stosowany przez hMRC aby ściągać podatek dochodowy (In-
come Tax) i składkę na ubezpieczenia społeczne (NIC: National Insurance Contri-
bution) w sposób bezpośredni od każdej wypłaty pracownika.
self  assesment - system, który polega na wypełnieniu elektronicznej lub 
papierowej wersji deklaracji podatkowej (tax return) w celu poinformowania hM 
Revenue & Customs (hMRC) o uzyskanych dochodach i zyskach kapitałowych.
annual return - roczne sprawozdanie spółki, które składa się w rejestrze firm.
certificate of incorporation - akt ustanowienia spółki.
Personal Pension - prywatna emerytura, która uzależniona jest od znalezienia 
odpowiedniej firmy i wpłacaniu tam składek.

http://www.admiraltax.pl/
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Poradnik „Własna firma w UK” powastała dzięki merytorycznej współpracy z 
Admiral Tax (www.admiral.tax). 

Dziękujemy także patronom publikacji: 

STREFA.CO.UK 
Najlepsze ogłoszenia dla małego biznesu!

POLACY.CO.UK
Portal dla wszystkich Polaków na Wyspach!

PodzięKowania

STREFA.CO.UK 
POLACY.CO.UK
http://www.admiraltax.pl/
http://www.admiraltax.pl/
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