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A 11,850.00£    

B 8,424.00£    

C 153.40£   

E 20%

F 9%

G 30,000.00£   

H 8,000.00£   

I 22,000.00£   

J 10,150.00£   

K 2,030.00£   

L 13,576.00£   

M 1,221.84£   

N 3,405.24£    

 Dokonując tej zapłaty będziemy mieli pokryty szacunkowy podatek na rok bieżący. Po rozliczeniu bieżącego roku podatkowego jeśli właściwy podatek będzie 

przekraczał zapłaconą już przez nas kwotę będziemy musieli dopłacić tylko różnicę. Jeśli natomiast będzie od tej kwoty niższy otrzymamy zwrot różnicy.

 Należy jednak przy tym pamietać iż jeśli kwota właściwego podatku na bieżący rok podatkowy znowu wyniesie ponad £1,000 to ponownie będziemy 

zobligowani do zapłaty jej równowartości na poczet kolejnego roku podatkowego itd. w kolejnych latach. 

Stawka NIC klasa 4

stawka podatku dochodowego

kwota NIC klasa 2

Jeśli kwota podatku za dany rok podatkowy przekracza £1,000 to HMRC zażąda również tzw. "payment on account" czyli całą wartość podatku za poprzedni 

rok podatkowy na poczet roku bieżącego. Kwota ta bedzie dłużna do zapłaty w dwóch ratach.

 Połowa kwoty (w powyżej opisanym przypadku bedzie to £2,030 : 2 =  £1,015) będzie dłużna  do 31 stycznia bieżącego roku podatkowego wraz z cała kwotą 

dłużną za podatek i NIC za rok poprzedni (w powyżej opisanym przypadku będzie to więc £3,405.24 + 1,015 = 4,420.24). Druga połowa (czyli w powyżej 

opisanym przypadku £1,015) bedzie dłużna do 31 lipca bieżacego roku podatkowego.

 dla działalności gospodarczej za rok podatkowy 2018 - 2019

Przykładowe wyliczenie podatku i National Insurance Contributions (NIC)

Progi I zwolnienia podatkowe na rok podatkowy 2018 - 2019:

Wyliczenie prawdziwe dla I progu podatkowego

kwota wolna od NIC klasa 4

kwota wolna od podatku

Obrót firmy

Koszty firmy

Profit firmy (G - H)

Dokument ten stanowi własność intelektualną. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia IAS zabronione!

Dokument utworzony przez:

Wyliczenie National Insurance Contribution klasa 4

Payment on Account - wyjaśnienia

Podstawa do obliczenia NIC klasa 4 (I - B)

Kwota NIC klasa 4 (L x F)

Łącznie podatek i NIC 

Kwota do zapłaty do HMRC do 31 stycznia kolejego roku podatkowego (C + K + M)

Podstawa do opodatkowania (I - A)

Kwota podatku do zapłaty (J x E)

Wyliczenie podatku
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