3 kroki do zmiany
Krok 1

Zobacz, jak może zmienić się Twoje
rozliczenie podatkowe

2022 - Osoby stanu wolnego
W 2022 r. wszystkie osoby stanu wolnego będą opodatkowane indywidualnie.
Jeśli zawrzesz związek małżeński lub cywilny związek partnerski po 31 grudnia
2021 roku, pozostaniesz opodatkowany indywidualnie.

Krok 2

Skorzystaj z naszego kalkulatora podatkowego online, aby wprowadzić
podstawowe dane o swojej sytuacji i porównać podatek, który płacisz
obecnie, z tym który potencjalnie zapłacisz w ramach indywidualnego
rozliczenia podatkowego. Odwiedź: gov.je/IndependentTax

indywidualnym
rozliczeniu
podatkowym

2023 - Rozliczenie opcjonalne
W 2022 r. małżeństwa i cywilne związki partnerskie będą mieć możliwość
przejścia na system indywidualnego rozliczenia podatkowego za 2023 r.
Ustawodawstwo dotyczące etapu 3. zostanie poddane debacie podczas
Zgromadzenia Stanów pod koniec 2022 r.

Krok 3

Przewodnik po

2025 - Rozliczenie obowiązkowe
Do 2025 r., jeśli przepisy zostaną uchwalone w 2022 r., pozostałe pary zostaną
przeniesione do systemu, a jeśli Twój rachunek podatkowy byłby wyższy w
ramach opodatkowania indywidualnego, będziesz mógł ubiegać się o dodatek
wyrównawczy. Oznacza to, że nie znajdziesz się w gorszej sytuacji przez co
najmniej kolejnych 10 lat.

Zadaj pytania naszym ekspertom podczas wydarzenia
publicznego

i o tym, jak może ono wpłynąć
na Twoją sytuację.

W październiku na całej wyspie odbędą się publiczne spotkania informacyjne, podczas których można
będzie dowiedzieć się o zmianach i zadać pytania naszym ekspertom.
Przyjdź na dowolne ze spotkań – wcześniejsza rezerwacja nie jest wymagana:

Publiczne spotkania informacyjne
St Helier
Town Hall

St John
Parish Hall

St Brelade
Parish Hall

St Clement
Parish Hall

St Helier		
Town Hall

6 października

7 października

11 października

14 października

14 października

12:00 – 14:00

14:00 – 16:00

14:00 – 16:00

10:00 – 12:00

18:00 – 20:00

Jeśli nie masz dostępu do Internetu lub nie wiesz, jak z niego korzystać, możesz
otrzymać dodatkowe informacje w formie pisemnej, jak również otrzymać uproszczoną
kopię tej ulotki w swojej parafii, bibliotece lub biurze porad obywatelskich.

Na początku listopada odbędzie się również sesja panelowa online, która będzie transmitowana
na żywo na rządowych kanałach społecznościowych. Można się do niej podłączyć i zadać pytania.
Szczegóły dotyczące sesji zostaną ogłoszone bliżej terminu wydarzenia.

Urzędnicy skarbowi nie mogą udzielać porad podatkowych w indywidualnych
przypadkach, ale nasz zespół może Ci pomóc uzyskać dostęp do wszystkich
potrzebnych informacji, aby zrozumieć wpływ wprowadzanych zmian na Twoją sytuację.
Zadzwoń pod numer 01534 440300.

Więcej informacji na temat indywidualnego rozliczenia podatkowego można znaleźć na stronie gov.je/IndependentTax.

Więcej informacji na temat indywidualnego rozliczenia podatkowego można znaleźć na stronie gov.je/IndependentTax.

Nie korzystasz z Internetu?

System rozliczeń podatku dochodowego od osób
fizycznych w Jersey ulega zmianie. Niniejsza ulotka
wyjaśnia, czym jest indywidualne rozliczenie
podatkowe, co będą oznaczać dla Ciebie te
zmiany, oraz przedstawia plan zmian

gov.je/IndependentTax

Czym jest indywidualne rozliczenie
podatkowe?
Jeśli jesteś w związku
Wszyscy mieszkańcy wyspy będą
odpowiedzialni za składanie własnych
deklaracji podatkowych oraz otrzymywanie
i opłacanie własnych rachunków przez całe
swoje życie, niezależnie od tego, czy są stanu
wolnego, żyją w konkubinacie, w partnerskim
związku cywilnym czy w związku małżeńskim.
Zgromadzenie Stanów uzgodniło pierwsze
zmiany w prawie we wrześniu tego roku
i pierwsza grupa mieszkańców wyspy
przejdzie na system indywidualnego
opodatkowania od 1 stycznia 2022 roku.

Korzyści
Przejście do systemu indywidualnego
opodatkowania oznacza, że prawo
podatkowe będzie odzwierciedlać
zasadę równości i sprawiedliwości,
której oczekujemy od naszych
związków, rodzin i społeczności.
Będzie to oznaczało, że oboje partnerzy
w małżeństwie lub związku partnerskim
będą traktowani tak samo. Zgodnie z
propozycjami oczekuje się, że do 2025
roku wszyscy mieszkańcy wyspy będą
opodatkowani indywidualnie.

małżeńskim lub partnerskim
związku cywilnym
Możesz zdecydować się na przejście na
system rozliczeń indywidualnych od 2023
roku lub poczekać i zostać przeniesiony
automatycznie, gdy system stanie się
obowiązkowy do 2025 roku.
Około 9 na 10 podatników otrzymuje ulgi
przy obliczaniu podatku, co zmniejsza
wysokość płaconego przez nich podatku.
System rozliczeń indywidualnych zmienia
ulgi przysługujące małżeństwom i
związkom partnerskim.

Jak zmienią się obecne kwoty wolne od podatków dla małżeństw i partnerów
w związkach cywilnych
Jeśli Twój dochód wynosi
Obecne kwoty wolne od
podatku
Małżeństwa lub partnerzy w zawiązkach
cywilnych mogą uzyskać 25 700 GBP
nieopodatkowanego dochodu. Jeśli oboje
partnerów pracuje, otrzymują oni dodatkową ulgę
dla drugiego zarabiającego w wysokości do 6300
GBP. Oznacza to, że para może mieć dochód do
32 000 GBP, zanim zapłaci jakikolwiek podatek.

Obecne ulgi

Kwota wolna od podatku przy
indywidualnym rozliczeniu
podatkowym
Każdemu z małżonków lub partnerów przysługuje
nieopodatkowany dochód w wysokości 16 000
GBP. W sumie daje to tą samą kwotę 32 000
GBP, na którą pozwalają obecne przepisy. W
nowym systemie 2 na 3 pary małżeńskie lub
partnerzy w związkach cywilnych będą płacić
taką samą kwotę podatku.

Ulgi przy indywidualnym
rozliczeniu podatkowym

Na stronach obok możesz dowiedzieć
się więcej o tych zmianach.

Jeśli jesteś stanu wolnego
Nadal będziesz opodatkowany tak
jak obecnie, nic się dla Ciebie nie
zmieni. Jeśli w przyszłości zawrzesz
związek małżeński lub cywilny związek
partnerski, nadal będziesz opodatkowany
indywidualnie.

Partner A

Partner B

Dochód

Dochód

40 000 GBP

30 000 GBP

Łączny dochód

70 000 GBP

Partner A

Partner B

Dochód

Dochód

40 000 GBP

30 000 GBP

Kwota wolna
od podatku

Kwota wolna
od podatku

16 000 GBP

16 000 GBP

Jeśli żyjesz w konkubinacie
Jeśli mieszkasz ze swoim partnerem,
ale nie jesteście w związku małżeńskim
ani cywilnym związku partnerskim,
nadal będziecie opodatkowani jako dwie
osoby stanu wolnego. Jeśli w przyszłości
zawrzesz związek małżeński lub cywilny
związek partnerski, nadal pozostaniesz
opodatkowany indywidualnie.

Kwota wolna od podatku
25 700 GBP + 6300 GBP
= 32 000 GBP
Łączny dochód do opodatkowania
70 000 GBP – 32 000 GBP
= 38 000 GBP

Dochód do
opodatkowania

Dochód do
opodatkowania

24 000 GBP

14 000 GBP

Łączny dochód do opodatkowania
24 000 GBP + 14 000 GBP
= 38 000 GBP

Dodatek wyrównawczy

poniżej 16 000 GBP

Jeśli jesteś w związku małżeńskim lub cywilnym
związku partnerskim, gdzie dochód jednego z
partnerów wynosi mniej niż 16 000 GBP rocznie,
a drugiego więcej, indywidualne rachunki podatkowe
obu partnerów zostaną zsumowane i mogą być
wyższe niż te, które płacisz przy obecnych ulgach.

Partner A

Partner B

Dochód

Dochód

40 000 GBP

7 000 GBP

Kwota wolna
od podatku

Kwota wolna
od podatku

16 000 GBP

16 000 GBP

Dochód do
opodatkowania

Dochód do
opodatkowania

24 000 GBP

0 GBP

Dodatek wyrównawczy
Minister Skarbu proponuje nowy dodatek, aby
zapewnić, że Ty i Twój partner nie znajdziecie się
w gorszej sytuacji w wyniku tej zmiany.
Nowy dodatek stałby się dostępny dla osób
o wyższych dochodach, gdy indywidualne
opodatkowanie stanie się obowiązkowe do 2025 r.
Przez następne 10 lat nie zapłacisz więcej
podatku od swoich dochodów, niż gdybyś pozostał
w systemie rozliczeń związków małżeńskich lub
cywilnych związków partnerskich.
Dodatek ten zostanie poddany przeglądowi przed
upływem 10 lat.

Obecne ulgi
Dochód

40 000 GBP

Dochód

7 000 GBP

Łączny dochód

47 000 GBP

Łączny dochód do opodatkowania
24 000 GBP
Z obecnymi ulgami wynosiłby:

15 000 GBP

Wyliczenie dodatku wyrównawczego

24 000 GBP – 15 000 GBP
9000 GBP wymagany dla tej pary

Kwota wolna od podatku

27 500 GBP + 6300 GBP = 32 000 GBP

Łączny dochód do
opodatkowania
z dodatkiem
wyrównawczym

Łączny dochód do opodatkowania

24 000 GBP – 9000 GBP
= 15 000 GBP

47 000 GBP - 32 000 GBP = 15 000 GBP

Więcej informacji na temat indywidualnego rozliczenia podatkowego można znaleźć na stronie gov.je/IndependentTax.

