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ROZLICZENIE PODATKU Z WIELKIEJ BRYTANII – INSTRUKCJA 
 

 

DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI 
 

Drogi Kliencie! 

W przypadku braku podpisu bądź niedołączenia do kompletu dokumentów – wydłuża się proces 
rozliczenia. Miej to na uwadze, wysyłając do nas dokumenty! 

  

UZUPEŁNIJ I PODPISZ  
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – strona numer 2 (znajdziesz go w tym komplecie dokumentów) 
Jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź.  

Pamiętaj aby uwzględnić: 

· wszystkie daty wjazdu/wyjazdu do/z Wielkiej Brytanii (pomijając urlopy i wyjazdy turystyczne), 

· dokładną historię zatrudnienia zawierającą nazwę, adres oraz orientacyjny okres zatrudnienia 

u danego pracodawcy, 

· ostatni adres zamieszkania w Wielkiej Brytanii.  

 

UMOWĘ – strona nr 9, 10, 11 i 12  

Wypełnij i podpisz umowę we wszystkich miejscach oznaczonych „X” (w miejscu „Zleceniodawca – 

Klient”). 

TYLKO PODPISZ  

OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE – strona numer 3, 4, 5, 6, 7 i 8 (znajdziesz je w tym komplecie 

dokumentów. TYLKO podpisz w miejscu oznaczonym „X”. Pamiętaj, że podpis na dokumencie musi być 

zgodny z podpisem na dokumencie tożsamości. 

 

ZAŁĄCZ  
DOKUMENT OD PRACODAWCY (kopię) 

P45 lub P60, lub Invoice, lub payslipy, lub zaświadczenie o dochodach od pracodawcy na papierze 

firmowym tzw. statement of earnings. Jeżeli uzyskiwałeś zasiłek dla bezrobotnych załącz dokument 

P45U lub P60U.  

 

DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA – załącz poniższe dokumenty (jeśli dotyczy):   

· NUMER UNIQUE TAX REFERENCE (UTR) – podaj numer oraz załącz dokument potwierdzający 

jego nadanie; 

· załącz oryginały dokumentów: invoice, monthly Statement – w przypadku braku tych 

dokumentów podaj szacowany dochód i podatek od każdego pracodawcy i za każdy rok 

podatkowy osobno – skontaktuj się z nami w sprawie dodatkowych dokumentów; 

· korespondencję z urzędu, która dotyczy rozliczanego z nami okresu np. wezwanie do 

rozliczenia lub pismo dotyczące kar nałożonych przez urząd skarbowy.  

 

DOKUMENTY ODEŚLIJ NA ADRES SIEDZIBY FIRMY 

Wszystkie podpisane formy zagraniczne, wypełniony formularz, umowę, dokumenty od 

pracodawcy oraz dodatkowe dokumenty prześlij listem poleconym na adres podany na formularzu. 

Pamiętaj, by zrobić sobie kopie dokumentów od pracodawców, które wysyłasz do nas. 




