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I N F O R M A C J A   P R A S O W A 
z dnia 2.02.2021 r. 

 
Polscy rezydenci po Brexicie nadal rozliczają się w Wielkiej Brytanii 

 
 
Odejście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej rodzi konsekwencje podatkowe 
zarówno dla polskich firm, jak i zatrudnionych tam Polaków. Jakich zmian po Brexicie 
powinni oni oczekiwać, jeśli prowadzą działalność gospodarczą lub pracują w 
Zjednoczonym Królestwie? – tłumaczy wiceprezes ACARTUS SA w Jastrzębiu-Zdroju 
Joanna Krzysteczko. 
 
 
– Skończył się okres przejściowy po ostatecznym rozstaniu Wielkiej Brytanii z Unią 
Europejską. Co w tym roku nowego w przepisach podatkowych czeka Polaków na 
Wyspach? 
 
JK: – Z pewnością zmienią się niektóre unijne przepisy dotyczące podatków PIT, CIT i VAT. 
Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie jest w Unii Europejskiej, a więc i zapisy w ustawach 
podatkowych odnoszą się li tylko do konkretnych państw, w tym Polski, a nie całej 
Wspólnoty. Dla polskich firm oznacza to, że w momencie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii 
Europejskiej, obowiązują we wzajemnych kontaktach wyłącznie przepisy krajowe np. w 
opodatkowaniu: zysków wypłacanych przez spółki zależne spółkom dominującym, czy też 
w przypadku odsetek i należności licencyjnych.  
 
– A jeśli chodzi o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a 
Wielką Brytanią? 

 
– Polscy rezydenci podatkowi niestety stracą finansowo i to wcale nie z powodu Brexitu. 
Nowe przepisy ograniczające ulgę abolicyjną, które weszły w życie w tym roku sprawiły, że 
obowiązująca m.in. w Wielkiej Brytanii metoda proporcjonalnego odliczania jest 
niekorzystna dla pracujących tam Polaków. W rezultacie zapłacą oni więcej, gdyż w Polsce 
muszą odprowadzić różnicę w podatkach od dochodów rozliczanych z brytyjskim fiskusem. 
A z pewnością będą to dla nich znaczne kwoty. 
 
– Jakich zmian mogą jeszcze spodziewać się Polacy pracujący na Wyspach? 

 
– Z pewnością nie będą mogli wspólnie rozliczać się z małżonkiem z Wielkiej Brytanii, tak 
jak np. w Polsce. Taka możliwość istnieje tylko wtedy, gdy miejsce zamieszkania obojga dla 
celów podatkowych jest w kraju należącym do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Nie mogą też odliczyć ulgi podatkowej na dziecko uczące się w 
Zjednoczonym Królestwie. W odróżnieniu od rodziców pracujących w naszym kraju, 
pomimo że nie są polskimi obywatelami, a ich pociecha nie przebywa w Polsce. Nie będzie 
też można odliczyć od podatku darowizny przekazanej brytyjskim instytucjom, ani ulgi na 
cele mieszkaniowe. Polscy rezydenci podatkowi pozbawieni są też możliwości odliczania 
składek społecznych i zdrowotnych. 
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– Gdzie więc po Brexicie powinni rozliczać się ze swych dochodów Polacy pracujący 
w Wielkiej Brytanii? 

 
– Nadal na Wyspach, zwłaszcza jeśli otrzymali wezwanie od brytyjskiego fiskusa. Tam też 
rozliczają się polscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i osoby 
samozatrudniające się w Zjednoczonym Królestwie. Z tego co mi wiadomo, termin złożenia 
zeznań podatkowych, w wersji papierowej jest do końca października danego roku 
podatkowego, a jeśli ktoś wybierze wersję on-line, to do 31 stycznia następnego roku 
podatkowego.  
 

*  *  * 
 

ZDJĘCIA: ACARTUS – Joanna Krzysteczko 
PODPIS: – Nowe przepisy ograniczające ulgę abolicyjną sprawiły, że obowiązująca w 
Wielkiej Brytanii metoda proporcjonalnego odliczania jest niekorzystna dla pracujących tam 
Polaków. 
 

*  *  * 
 

ACARTUS Biura Rachunkowe 
ACARTUS Biura Rachunkowe działają na rynku usług księgowych od 1995 r. Zapewniają 
kompleksową obsługę księgową, kadrowo-płacową i podatkową dla firm, specjalizując się 
w rozliczeniach zagranicznych – dla firm zagranicznych działających na rynku polskim oraz 
dla osób prywatnych pracujących za granicą i cudzoziemców zatrudnionych w Polsce.  
 
W 2011 r. Acartus SA zadebiutowała na rynku NewConnect zarządzanym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych SA w Warszawie. Obecnie ACARTUS to sieć biur rachunkowych 
z główną siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju oraz filiami w Raciborzu i w Gdyni. Potwierdzeniem 
wysokiej jakości świadczonych usług jest wdrożony w 2010 r. i stale doskonalony system 
zarządzania jakością ISO (w zakresie obsługi księgowej, kadr, płac i doradztwa 
podatkowego) oraz pomyślna certyfikacja i przyjęcie w 2018 r. w poczet członków 
niezależnych Międzynarodowego Stowarzyszenia Księgowych BKR z siedzibą w Nowym 
Jorku. To jedyne biuro rachunkowe w Polsce zrzeszone w BKR. 
 
Acartus SA 
ul. 11 Listopada 2 
44-330 Jastrzębie-Zdrój 
tel. (+48) 32 475 15 26 
e-mail: biuro@acartus.pl  
WWW.acartus.pl  
 
 
KONTAKT dla mediów: 
Adam Misa – agencja INTRO PR 
tel. (+48) 507 099 957 
e-mail: a.misa@intropr.pl  
WWW.intropr.pl  


