Bieži uzdotie jautājumi – 2020. gada maijs

Koronavīruss (COVID-19) – Padomi un
atbalsts pašnodarbinātajiem

Atbildes uz Jūsu uzdotajiem jautājumiem
Šajā biežāk uzdoto jautājumu lapā (BUJ) ir sniegts pārskats par to, kādi valdības
ieteikumi un atbalsts ir pieejams pašnodarbinātajiem koronavīrusa (COVID-19)
uzliesmojuma laikā.
Lai saņemtu bezmaksas, Jūsu vajadzībām atbilstošus padomus par jebkuru no
jautājumiem, kas apspriesti BUJ vai jebkurā citā nodarbinātības tiesību
aspektā, lūdzu, zvaniet uz (028) 9024 4401 un lūdziet, lai jūs savieno ar darba
tiesību konsultantu.

Ja nu es darbā sāku justies slims?
Ja jūs jūtaties slims, jums ir nesens, nepārtraukts klepus vai augsta temperatūra,
jums jādodas mājās. Jums tur jāpaliek un “jāizolējas” septiņas dienas pēc simptomu
parādīšanās. Ja jūs dzīvojat kopā ar citiem (ģimeni vai kop-īrniekiem), tad
četrpadsmit dienas no šī datuma arī viņiem jāuzturas mājās. Lai saņemtu padomus
vai norādījumus par veselības aprūpi, lūdzu, izmantojiet tiešsaistes koronavīrusa
pakalpojumus NHS 111.

Kāds atbalsts ir pieejams?
Apvienotās Karalistes valdība ir izziņojusi jaunu shēmu, lai šajā laikā atbalstītu daļu
pašnodarbināto. Shēma, kas pazīstama kā pašnodarbināto ienākumu atbalsta
shēma, katru mēnesi nodrošina tiešu, ar nodokli apliekamu naudas dotāciju jūsu
bankas kontā. Dotācijas summa būs 80% no jūsu mēneša vidējiem ienākumiem,
nepārsniedzot GBP 2500 mēnesī.
Lai pretendētu uz šo shēmu, jums jābūt:
-

zaudētai tirdzniecības vai partnerattiecību tirdzniecības peļņai slimības
uzliesmojuma dēļ;

-

vidējai tirdzniecības peļņai GBP 50 000 vai mazāk gadā;

-

tirdzniecības darbībai 2019. - 2020. taksācijas gadā;
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-

iesniegtai vai sagatavotai iesniegšanai pašnovērtējuma nodokļa deklarācijai par
2018. – 2019. taksācijas gadu.

Turklāt vismaz pusei no jūsu kopējiem ienākumiem ir jābūt no pašnodarbinātības, kā
arī jums ir jābūt vēlmei turpināt tirdzniecību 2020. - 2021. taksācijas gadā.
Ja izpildāt šos kritērijus, lūdzu, noklikšķiniet šeit, lai dodos uz Apvienotās Karalistes
valdības atbalsta shēmas tīmekļa vietni, kur varēsiet pārbaudīt savu atbilstību.

Kā tiek aprēķināti mani vidējie mēneša ienākumi?
Vidējie mēneša ienākumi būs atkarīgi no jūsu nodokļu deklarācijā deklarētajiem
ieņēmumiem pēdējo trīs gadu laikā. Ja neesat bijis pašnodarbināts trīs gadus,
HMRC jūsu nodokļu deklarācijā pārbaudīs jūsu pašnodarbinātības ilgumu. Lai
pieteiktos šai shēmai, jums ir jābūt iesniegtai vai drīzumā jāiesniedz nodokļu
deklarācija par 2019. gadu.

Vai man tas būs jāatmaksā?
Nē, šī ir dotācija. Jums tā nebūs jāatmaksā.

Es sāku strādāt kā pašnodarbinātais tikai 2018. - 2019.
taksācijas gadā. Vai mani ienākumi tiks aprēķināti
proporcionāli (pro-rata), it kā es būtu strādājis visu gadu?
Nē. Piemēram, kādam, kurš bijis pašnodarbināts 6 mēnešus laikā no 2018. līdz
2019. gadam un nopelnījis GBP 10 000, vidējais gada ienākums tiks aprēķināts no
GBP 10 000, nevis GBP 20 000.

Es strādāju kā ārštata strādnieks vai tamlīdzīgi, un man
maksā caur PAYE. Vai es varu pretendēt uz šo shēmu?
Nē. Sazinieties ar uzņēmumu vai uzņēmumiem, kuros strādājat, un lūdziet, lai tie jūs
iekļauj valdības darba vietas saglabāšanas (furlough) shēmā koronavīrusa situācijā.
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Es esmu direktors savā SIA un maksāju sev, izmantojot
dividendes. Vai es varu pretendēt uz šo shēmu?
Nē. Jums jāizpēta pieejamās iespējas, izmantojot labklājības sistēmu (sk. tālāk) vai
uzņēmējdarbības atbalsta shēmas. Lai iegūtu papildinformāciju par uzņēmējdarbības
atbalsta shēmām, lūdzu, noklikšķiniet šeit.

Man ir vajadzīgs finansiāls atbalsts laikā no šī brīža līdz
brīdim, kad es saņemu pirmo maksājumu saskaņā ar
shēmu. Kāds cits atbalsts ir pieejams?
vai

Es nekvalificējos pašnodarbināto atbalsta shēmai. Kāds
cits atbalsts ir pieejams?
Ja nevarat strādāt, iespējams, iespējams varat pieprasīt Universālo kredītu (UK). Jūs
varat pretendēt uz “Jaunā veida” nodarbinātības un atbalsta pabalstu (New Style
ESA) vai nu atsevišķi, vai papildus pie UK. Ja, pamatojoties uz jūsu tipiskiem
ienākumiem, jūs iepriekš nepretendējāt uz bērnu pabalstu (BP), bet jūsu ienākumi ir
samazinājušies, jūs iespējams varat pieteikties arī uz BP.
Reaģējot uz koronavīrusa (COVID-19) situāciju, valdība uz laiku ir likvidējusi
“Minimālo ienākumu līmeni” attiecībā uz UK, kas parasti attiecas uz
pašnodarbinātajiem.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka pabalsti ir ļoti sarežģīti. Mēs noteikti aicinām jūs
konsultēties, pirms pieprasīt kādu no šiem pabalstiem, jo īpaši, ja jūs jau
pieprasāt citus pabalstus. Varat saņemt bezmaksas speciālistu konsultācijas par
pabalstiem, vēršoties pie ZI Tiesību centra pārstāvjiem pa tālruni (028) 9024 4401 un
runājot ar kādu no mūsu sociālās apdrošināšanas konsultantiem.
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Jūs varat pretendēt arī uz koronavīrusa uzņēmējdarbības pārtraukuma aizdevuma
shēmu maziem uzņēmumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju par šo shēmu, lūdzu,
noklikšķiniet šeit.

Kā pieteikties pabalstu saņemšanai?
Šeit varat pieteikties UK tiešsaistē.
Lai pieteiktos ESA, jums jāsazinās ar Ziemeļīrijas nodarbinātības un atbalsta
pabalstu centru pa tālruni 0800 085 6318. Sīkāka informācija par ESA pieprasīšanu
ir pieejama šeit.
Piesakoties uz kādu no šiem pabalstiem slimības uzliesmojuma laikā, nebūs
nepieciešama tieša saskare, ja vien nerodas ārkārtēji apstākļi.
Ieteicams konsultēties pirms pabalstu pieprasīšanas.

Es saskaros ar nopietnām finansiālām grūtībām. Vai ir vēl
kaut kas, ko es varu darīt?
Ja jūsu situācijā jūsu vai jūsu tuvinieku veselība, drošība vai labklājība ir pakļauta
ievērojamam riskam, jums varētu būt iespēja vērsties pēc palīdzības pie Valdības
finanšu atbalsta dienesta. Šādos gadījumos var pieteikties uz diskrecionāro atbalstu,
izmantojot īpašu bezmaksas tālruni 0800 587 2750. Jūs varat pieteikties uz
diskrecionāro atbalstu, izmantojot arī tiešsaistes veidlapu, kas pieejama šeit.

Vai ir pieejami nodokļu atvieglojumi?
Papildus atbalstam, kas pieejams, izmantojot pabalstu sistēmu, Apvienotās
Karalistes valdība ir piešķīrusi arī vairākus nodokļu atvieglojumus pašnodarbinātām
personām. Ja maksājat pievienotās vērtības nodokli (PVN), jūs gūsiet labumu no
PVN atlikšanas. PVN, kas jāmaksā līdz 2020. gada 20. martam, šobrīd ir jānomaksā
līdz 2021. gada 31. martam. Tāpat arī ienākumu nodokļa maksājumi, kas saskaņā ar
pašnovērtējuma sistēmu jānomaksā līdz 2020. gada jūlijā, ir atlikti līdz 2021. gada
janvārim.
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Atruna
Lai gan tiek darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka informācija tiesību centra
publikācijās ir precīza, mēs nenesam atbildību par neprecizitātēm vai to sekām.
Informāciju šajā dokumentā nevajadzētu traktēt kā pilnīgu un autoritatīvu likuma
formulējumu.
Ziemeļīrijas tiesību centrs darbojas tikai Ziemeļīrijā. Informācija šajā dokumentā ir
piemērojama tikai Ziemeļīrijas tiesību aktiem.
Lasot Ziemeļīrijas tiesību centra dokumentus, lūdzu, pievērsiet uzmanību to publicēšanas
datumam, jo tiesību akti, iespējams, kopš to publicēšanas ir mainījušies.
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