
Sposoby płatności  
Podatek za wcześniejszy rok 
(PYB) 2019 
Opcje płatności dla byłych płatników PYB 



2

W 2020 r. Zgromadzenie Stanów przegłosowało 
objęcie wszystkich płatników PYB zasadą płatności 
podatków za bieżący rok (CYB). W ramach tej 
reformy zamroziliśmy takim podatnikom płatność 
podatku należnego za 2019 r. i umożliwiliśmy 
uregulowanie jej później. 

W niniejszej broszurze wyjaśniono opcje uiszczania płatności 
zamrożonego podatku za 2019 r. 
Płatnicy nie muszą podejmować żadnych działań do 2024 r. i 
dokonywać płatności do 2025 r. Jednak przekazujemy szczegóły 
różnych opcji już teraz, ponieważ wiemy, że niektórzy płatnicy chcą 
dopilnować formalności wcześniej. 

Prosimy płatników o zapoznanie się ze wszystkimi informacjami, co 
pozwoli im na świadomy wybór opcji najlepszej dla siebie. Możliwe 
jest uzyskanie porad finansowych.

Dalsze informacje na temat zmian przepisów i statusu 
podatników PYB i CYB, a także tłumaczenia niniejszej 
broszury można znaleźć na stronie gov.je/taxreform. Kopie 
papierowe dostępne są w biurze obsługi obywateli (ang. 
Customer and Local Services) na La Motte Street, St Helier i 
we wszystkich Parish Halls. 
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Opcje w skrócie 
Wszystkie opcje są już dostępne na stronie gov.je/PYB2019Tax

Opcja 1  
Jednorazowa płatność całej kwoty  

Całość kwoty zamrożonego podatku za 2019 r. należy 
zapłacić do 30 września 2024 r. 

Dostępna dla: wszystkich

Opcja 2  
Zobowiązanie do uiszczenia płatności na emeryturze  

Istnieje możliwość skorzystania z produktu lub 
składnika aktywów finansowych do zapłaty pełnej 
kwoty zamrożonego podatku za 2019 r. nie później 
niż w ciągu 12 miesięcy od daty osiągnięcia wieku 
emerytalnego.

Dostępna dla: płatników, którzy nie osiągnęli wieku 
emerytalnego w czasie dokonywania wyboru.

Opcja 3   
Umowa o planie płatności  

Istnieje możliwość dokonywania regularnych płatności 
na poczet rozliczenia zamrożonego podatku za 2019 r. 
najpóźniej do 31 grudnia 2041 r.  

Rozpoczęcie płatności przypadnie dopiero na 2025 r., 
natomiast jeśli płatnik chce rozłożyć płatności na 20 
lat, musi zacząć regulować je w 2022 r. 

Dostępna dla: wszystkich

Płatników, którzy nie wybiorą jednej z opcji do 30 września 2024 r., 
będzie obowiązywał 17-letni plan płatności zamrożonego podatku za 
2019 r. Obowiązek rozpoczęcia płatności przypadnie na 2025 r. 
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Dostępny jest formularz wyboru opcji płatności. 
Wybraną przez siebie opcję płatności podatku za 2019 r. można 
zgłosić na formularzu na stronie gov.je/PYB2019Tax. Ostateczny 
termin dokonania wyboru to 30 września 2024 r., jednak udzielimy 
pomocy tym płatnikom, którzy chcą dokonać wyboru już teraz. 

Użytkownicy konta onegov logują się i uzyskują dostęp do formularza, 
w którym niektóre pola będą już uzupełnione. Mogą także zapisać 
wstępną jego wersję i dokończyć uzupełnianie później. 

Formularz można również uzupełnić, nie mając konta onegov, jednak 
wówczas przetwarzanie przez nas wyboru może zająć trochę więcej 
czasu. 

Osoby, które nie mają dostępu do usług internetowych lub które nie 
mogą uzyskać do nich dostępu, mogą pobrać papierowy formularz 
w Customer and Local Services przy La Motte Street, St Helier lub z 
dowolnego Parish Hall.

Osoby w związku małżeńskim lub partnerskim 
Stosowanie zasad płatności 
W przypadku osób w związku małżeńskim lub partnerskim wybór 
opcji płatności i sposób postępowania w razie zmian zależy od 
sytuacji płatnika głównego. 

Główny płatnik to mąż, osoba starsza w małżeństwie jednopłciowym 
lub zwykle starsza osoba w związku partnerskim. 

Przydatne mogą okazać się informacje w sekcji poświęconej 
podatnikom głównym na stronie gov.je/PYB2019Tax.  
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Niezależne opodatkowanie 
Obecnie realizowane są plany objęcia wszystkich podatników 
systemem niezależnego opodatkowania do 2025 r. Jednak 
płatność zamrożonego podatku za 2019 r. zawsze będzie określana 
przepisami obowiązującymi w roku oceny (2019 r.). Zatem nawet jeśli 
w przyszłości podatnik, który pozostawał w związku małżeńskim 
lub cywilnym w 2019 r., zostanie objęty systemem niezależnego 
opodatkowania, osobą odpowiedzialną pozostanie główny podatnik 
do momentu uiszczenia pełnej kwoty podatku. 

  Opcja 1   
Jednorazowa płatność całej kwoty  

Można dokonać jednorazowej płatności całej kwoty podatku za 2019 
r. Zrobiło to już prawie 700 płatników. Płatności można dokonać 
już teraz na stronie gov.je/payPYB. Osoby nie mające dostępu 
do internetu, a chcące zapłacić pełną kwotę lub mające pytania 
dotyczące płatności, mogą zadzwonić do Centrum Finansowego (ang. 
Finance Hub) pod numer 440235. 

Mimo że możliwa jest zapłata całego salda w każdym momencie 
po wyborze jednej z opisywanych tu opcji, jeśli nie zostanie ono 
uiszczone do 30 września 2024 r., podatnik powinien wybrać jedną 
z innych opcji płatności. W przeciwnym razie możliwość dokonania 
przez niego wyboru może zostać ograniczona. 

Podatnicy, którzy byli w trakcie przechodzenia na CYB, w czasie gdy 
zamrażano należności za 2019 r., powinni sprawdzić sekcję pytań 
„What Happens If” na stronie gov.je/PYB2019Tax.  
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  Opcja 2   
Zobowiązanie do uiszczenia płatności na 
emeryturze  

W przypadku tej opcji płatnik wdraża produkt lub składnik aktywów 
finansowych, który zagwarantuje środki niezbędne do uiszczenia 
pełnej kwoty podatku za 2019 r. w ciągu 12 miesięcy od osiągnięcia 
przez niego wieku emerytalnego (czyli dnia, od którego będzie mu 
przysługiwała emerytura z tytułu ubezpieczenia społecznego na 
Wyspie Jersey). Do sprawdzenia wieku emerytalnego może posłużyć 
kalkulator na stronie gov.je/PensionAge. 

Podatnik potwierdza zamiar opłacenia zamrożonego podatku za 2019 
r. po osiągnięciu przez siebie wieku emerytalnego oraz posiadanie 
wystarczających środków (w postaci produktu finansowego lub 
składnika aktywów finansowych) do uiszczenia pełnej kwoty podatku 
za 2019 r. w ciągu 12 miesięcy od osiągnięcia przez niego wieku 
emerytalnego. 

Taki produkt finansowy to najczęściej plan emerytalny, który zakłada 
wypłatę całej kwoty po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale mogą to 
być również na przykład aktywa w postaci inwestycji w nieruchomości. 
Niektórzy podatnicy mogą mieć wykupione takie plany finansowe 
 
Proces konfiguracji 
Można skorzystać z formularza wyboru dostępnego na stronie  
gov.je/PYB2019Tax

Płatnik nie musi przedstawiać dowodów na posiadanie produktu 
finansowego, którym chce się posłużyć do dokonania płatności, ale 
może zostać o nie poproszony w przyszłości. 
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  Opcja 3   
Umowa o planie płatności  

Podatnicy, którzy wybiorą umowę o planie płatności, mogą od 2025 r. 
rozłożyć płatność podatku za 2019 r. przez dowolną liczbę lat (maks. 
17), ale co roku muszą oni uiszczać kwotę minimalną i do 31 grudnia 
2041 r. zapłacić całość kwoty. Mogą oni rozpocząć dokonywanie 
płatności w 2025 r., jednak jeśli chcą rozłożyć płatności na dłużej niż 
17 lat, mogą zacząć uiszczać je wcześniej. 

Aby wybrać najodpowiedniejszą dla siebie kwotę regularnych 
płatności, można posłużyć się kalkulatorem na stronie  
gov.je/PYB2019Tax. Wystarczy wpisać pozostałą kwotę podatku 
za 2019 r., którą podano w piśmie dołączonym do niniejszego 
przewodnika, a następnie ustawić liczbę lat i częstotliwość wpłat (np. 
co miesiąc, co dwa miesiące, co kwartał itp.)

 
Proces konfiguracji
Można skorzystać z formularza wyboru dostępnego na stronie  
gov.je/PYB2019Tax.

Obecnie przygotowywany jest plan płatności PYB poleceniem 
zapłaty. Oczekuje się, że będzie on dostępny w 2024 r. 

Regularnych płatności można dokonywać już teraz na stronie gov.
je/payPYB lub telefonicznie za pośrednictwem Finance Hub pod 
numerem 440235.
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  Płatności na stronie gov.je  

Płatności można dokonać na stronie gov.je/payPYB. Taka opcja 
może być odpowiednia, zanim zostaną udostępnione plany 
dokonywania płatności za pośrednictwem polecenia zapłaty lub w 
przypadku, w którym wynagrodzenie podatnika różni się znacznie 
zależnie od miesiąca, przez co może on nie uznać polecenia zapłaty 
za odpowiednią dla siebie opcję. 

Jeśli podatnik nie ustawi sobie planu polecenia zapłaty, musi 
zobowiązać się na formularzu wyboru do uiszczania co najmniej 1/17 
kwoty każdego roku. Wówczas będzie musiał dopilnować, aby jego 
płatności sumowały się do kwoty minimalnej do 31 grudnia każdego 
roku.  

  Płatność przez telefon 

Można jej dokonać za pośrednictwem naszego Finance Hub pod 
numerem 440235.

Najprostszy sposób płatności to polecenie 
zapłaty.  
Zachęcamy płatników do zamówienia polecenia zapłaty. To 
najtańszy sposób przetwarzania płatności. Kiedy zostanie 
ustanowiony, nie wymaga już podejmowania żadnych 
działań. Potwierdzenie wyboru prześlemy w pliku PDF, 
następnie kiedy nadejdzie pora konfiguracji płatności, 
prześlemy upoważnienie do realizacji polecenia zapłaty. 
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  Inne metody płatności 

W przypadku dokonywania płatności na inne sposoby ważne jest 
podanie numeru identyfikacji podatkowej (ang. TIN) i wskazanie, że 
chodzi o PYB. W przeciwnym razie nie będziemy w stanie przypisać 
takiej płatności do rachunku podatkowego PYB danego płatnika 
za 2019 r. Z tego względu zachęcamy klientów do skorzystania z 
polecenia zapłaty lub płacenia na stronie gov.je/payPYB ilekroć 
będzie to możliwe, dzięki czemu zawsze będą podawane niezbędne 
informacje.  

  Wakacje od płatności  

Wiemy, że w okresie obowiązywania planu płatności sytuacja 
podatnika może się zmienić. Ma on prawo do wnioskowania o przerwę 
od płatności przez okres do jednego roku. Nie ma konieczności 
uzasadniania takiego wniosku. Takie wakacje od płatności przysługują 
z dowolnego powodu. Nie ma potrzeby podawania dodatkowych 
informacji w przypadku pierwszych takich wakacji. 

Jeśli podatnik będzie zainteresowany więcej niż jedną taką przerwą od 
płatności lub drugą przerwą w późniejszym terminie, będzie on musiał 
uzasadnić to we wniosku. Wzięcie wakacji od płatności nie przełoży 
się na obniżenie kwoty odroczonego zobowiązania za 2019 r., zatem 
będą musiały wzrosnąć kwoty regularnych płatności dokonywanych 
po zakończeniu takiego okresu zwolnienia, chyba że podatnik będzie 
chciał zapłacić kwotę jednorazową pod koniec okresu zwolnienia.
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Szczegółowe informacje 
Więcej informacji na temat sposobów płatności i innych tematów 
znajduje się na stronie gov.je/PYB2019Tax fw sekcji „What Happens 
If?”. 

Podatnik dokona wyboru dokonania płatności zaległości z tytułu PYB 
za 2019 r. w trakcie emerytury lub za pośrednictwem planu płatności, 
a przed zakończeniem płatności jego sytuacja może się zmienić. 

W sekcji „What Happens If” znajdują się różne możliwe zmiany 
okoliczności np. zawarcie związku małżeńskiego, utrata osoby bliskiej 
i trudności finansowe oraz porady, czego można oczekiwać w takim 
przypadku. 

Informacje te dostępne są również w formie broszury w Customer and 
Local Services na La Motte Street, St Helier i we wszystkich Parish 
Halls. 

Ważne jest, by przed podjęciem wyboru przeczytać i zrozumieć 
wszystkie te informacje. 



11

Problemy finansowe 
Radzimy, aby porozmawiać z pracownikiem Finance Hub możliwie jak 
najwcześniej, niezależnie od tego, czy trudności pojawiły się teraz czy 
pojawią się w przyszłości. 

Zapoznajemy się z danymi na temat sytuacji finansowej podatnika 
i kierujemy się chęcią pomocy, by uzgodnić z nim uczciwe i realne 
warunki płatności. To ustalenia o nazwie „time to pay” („termin 
zapłaty”). Są one regularnie realizowane przez Finance Hub w razie 
potrzeby.  

Pomoc i wsparcie 
Pytania dotyczące salda lub konkretnych spraw podatkowych można 
kierować do Revenue Jersey pod numer 440300.

Pytania dotyczące planów płatności, płatności lub formularza wyboru 
można kierować do Finance Hub pod numerem 440235.

Niektórzy podatnicy uzyskują porady od niezależnych doradców 
finansowych, którzy omawiają z nimi różne odpowiednie opcje 
zależnie od sytuacji. 

Pracownicy Finance Hub będą służyli wsparciem przez cały okres 
płatności PYB, jednak jako urzędnicy państwowi nie mogą doradzać w 
sprawie wyboru danej opcji. Taki wybór to osobista decyzja finansowa 
każdego z podatników. 



Płatności częściowych lub w całości 
można dokonać w każdej chwili na stronie: 

gov.je/payPYB


