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A kérdései megválaszolásra kerülnek 

Ez a gyakran ismételt kérdések dokumentum áttekintést nyújt arról, hogy a 

koronavírus (COVID-19) kitörése során milyen kormányzati tanácsadás és 

támogatás áll rendelkezésre a vállalkozók számára. 

A GYIK-ban tárgyalt kérdések vagy a munkajogi jogszabályok bármely más 

vonatkozása kapcsán személyre szabott tanácsadásért hívja a (028) 9024 4401 

számot, és kérje a munkajogi tanácsadó véleményét. 

Mi történik, ha rosszul kezdem érezni magam a 

munkahelyemen? 

Ha új, folyamatos köhögéssel vagy magas testhőmérséklettel betegszik meg, 

menjen haza. A tünetek jelentkezésétől számított hét napon át otthon, karanténban 

kell tartózkodnia. Ha másokkal él együtt (család vagy lakótársak), attól a naptól 

számított tizennégy napig nekik is otthon kell tartózkodniuk. Egészségügyi 

tanácsadáshoz vagy útmutatáshoz használja az NHS 111 online koronavírus 

szolgáltatást. 

Milyen támogatás áll rendelkezésre? 

Az Egyesült Királyság kormánya új rendszert jelentett be, hogy ez idő alatt néhány 

önálló vállalkozó számára támogatást nyújtson. Az önálló vállalkozói 

jövedelemtámogatási rendszer közvetlen, adóköteles készpénztámogatást nyújt 

minden hónapban, mely a bankszámlájára utalva érkezik. A támogatás összege az 

Ön havi átlagos jövedelmének 80%-a lesz, legfeljebb havi 2,500 font összegig. 

A rendszerre való jogosultsághoz a következőket kell biztosítani: 

- A járvány miatt elveszítette a kereskedelmi vagy partnerségi nyereségét. 

- Évi 50,000 font vagy annál alacsonyabb átlagos kereskedelmi nyereség. 

- A 2019-20-es adóévben kereskedett/vállalkozóként dolgozott. 

https://111.nhs.uk/covid-19
https://111.nhs.uk/covid-19
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- A 2018-19-es adóévre adóbevallást nyújtott be vagy készül benyújtani. 

Ezenkívül az összes bevételének legalább a felét vállalkozásból kell biztosítania, és 

a 2020-21-es adóévben is folytatni szeretné a kereskedelmi tevékenységét. 

Ha megfelel ezeknek a feltételeknek, kérjük, kattintson ide, hogy ellátogasson az 

Egyesült Királyság kormányának weboldalára, ahol ellenőrizheti a 

támogathatóságát. 

Hogyan történik az átlagos havi jövedelem kiszámolása? 

Az átlagos havi jövedelme az elmúlt három év adóbevallásában szereplő 

eredményeken alapul. Ha nem dolgozott vállalkozóként az elmúlt három évben, a 

HMRC annyi időre vizsgálja meg az adóbevallásokat amennyi ideje vállalkozóként 

dolgozik. A rendszer igénybevételéhez legalább a 2019. évre adóbevallást kell 

benyújtania, vagy hamarosan be kell nyújtania. 

Vissza kell fizetnem ezt? 

Nem, ez támogatás. Ezt nem kell visszafizetnie. 

Csak a 2018-19-es adóévben kezdtem önálló vállalkozást. 

A jövedelmemet arányosan fogják-e kiszámítani, mintha a 

teljes évben dolgoztam volna? 

Nem. Például az, aki 2018-19-es adóév során 6 hónapig volt önálló vállalkozó, és 

10,000 fontot keresett, az éves átlagjövedelmét 10,000 fontra, nem pedig 20,000 

fontra fogják kiszámítani. 

 

 

https://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme
https://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme
https://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme
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Szabadúszóként vagy hasonló munkamegállapodással 

dolgozom, és a PAYE-n keresztül kapom a fizetésem. 

Jogosult vagyok-e a rendszerre? 

Nem. Vegye fel a kapcsolatot a céggel vagy cégekkel, amelyeknek dolgozik, és kérje 

meg őket, hogy vegyék fel a kormány koronavírus munkamegtartó (furlough) 

rendszerébe. 

Én vagyok a saját korlátolt felelősségű társaságom 

igazgatója, és osztalékban fizetek magamnak. Jogosult 

vagyok-e a rendszerre? 

Nem. Meg kell vizsgálnia, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésére a jóléti 

rendszeren keresztül (lásd alább) vagy a létrehozott üzleti támogatási rendszereken 

keresztül. Az üzleti támogatási rendszerekről további információt itt talál. 

Pénzügyi támogatásra van szükségem mostantól kezdve, 

addig, amíg a rendszer keretében első kifizetésemet 

megkapom. Milyen egyéb támogatás áll rendelkezésre? 

VAGY 

Nem vagyok jogosult az önálló vállalkozói támogatási 

rendszerre. Milyen egyéb támogatás áll rendelkezésre? 

Ha nem tud dolgozni, akkor az universal credit (UC) igénylése lehetséges. Az „új 

típusú” foglalkoztatási és támogatási juttatást (ESA) akár önmagában, akár az 

universal credit mellett igényelheti. Ha a szokásos jövedelme alapján korábban nem 

volt jogosult a gyermekgondozási támogatásra (CB), és a jövedelme csökkent, akkor 

lehet, hogy most Ön is kérelmezheti azt.  

https://www.nibusinessinfo.co.uk/campaign/coronavirus-updates-support-your-business
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A koronavírus (COVID-19) helyzetre válaszul a kormány ideiglenesen eltávolította az 

universal creditre vonatkozó „minimális jövedelem küszöböt”, amely általában az 

önálló vállalkozókra vonatkozna. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a segélyek nagyon összetettek. Határozottan azt 

tanácsoljuk, hogy kérjen tanácsot, mielőtt ezen segélyek bármelyikét igénybe 

venné, különösen, ha már más segélyekért is folyamodott. A Law Center NI 

juttatásokkal kapcsolatos ingyenes szaktanácsadáshoz a (028) 9024 4401 

telefonszámon és a szociális biztonsági tanácsadóink egyikével történő beszélgetés 

során férhet hozzá. 

A kisvállalkozások esetében az ún. koronavírus üzleti megszakítási hitelre 

(Coronavirus Business Interruption Loan Scheme) is jogosult lehet. A rendszerrel 

kapcsolatos további információkért kattintson ide. 

Hogyan kérelmezhetem az ellátásokat? 

Itt lehet az universal creditre pályázni. 

Ha ESA támogatásra szeretne pályázni, lépjen kapcsolatba az észak-írországi 

foglalkoztatási és támogatási központtal a 0800 085 6318 telefonszámon. Az ESA 

támogatás megpályázásával kapcsolatos további információk itt találhatók. 

A járvány kitörése során az említett ellátások bármelyikének kérelmezésekor nem 

szükséges személyes kapcsolat, kivéve, ha kivételes körülmények merülnek fel. 

Határozottan javasoljuk, hogy a segélyek igénylése előtt kérjen szaktanácsot. 

Súlyos pénzügyi nehézségekkel nézek szembe. Van még 

valami, amit tehetnék? 

Ha az Ön helyzete jelentős kockázatnak teszi ki Önt vagy közvetlen családja 

egészségét, biztonságát vagy jólétét, előfordulhat, hogy segítségért folyamodhat a 

kormányzati pénzügyi támogatási szolgálatnál. Ilyen körülmények között 

diszkrecionális támogatást kérhet egy külön ingyenes telefonos szolgáltatáson 

https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/coronavirus-coronavirus-business-interruption-loan-scheme-small-businesses
https://www.gov.uk/apply-universal-credit
https://www.nidirect.gov.uk/contacts/employment-and-support-allowance-centre
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keresztül a 0800 587 2750 telefonszámon. Az itt található online űrlap segítségével 

is igénybe vehető a diszkrecionális támogatás.  

Rendelkezésre áll valamilyen adókedvezmény? 

Az Egyesült Királyság kormánya a kedvezményrendszeren keresztül rendelkezésre 

álló támogatás mellett adókedvezményt is nyújt az önálló vállalkozók számára. Ha 

hozzáadottérték-adót (VAT) fizet, akkor a VAT megfizetésének elhalasztása válik 

lehetővé. A 2020. március 20-án esedékes VAT most 2021. március 31-én 

esedékes. Az önadózási rendszer szerint 2020 júliusában esedékes jövedelemadó-

fizetéseket pedig 2021 januárjáig halasztották el. 

 

 

 

 

 

Felelősségkizáró nyilatkozat 

Bár minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a Law Centre kiadványaiban 
szereplő információk pontosak legyenek, nem vállalhatunk felelősséget a 
pontatlanságokért és következményeikért. Az ebben a dokumentumban szereplő 
információkat nem szabad a jog teljes és hiteles nyilatkozataként kezelni. 

A Law Center NI csak Észak-Írországban működik. Az e dokumentumban szereplő 
információk csak az észak-írországi jogra vonatkoznak. 

A Law Center NI dokumentumainak olvasásakor kérjük, vegye figyelembe azok 
közzétételének időpontját, mivel a jogszabályok a közzétételük óta módosulhattak. 
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