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Koronavirusas (COVID-19) – Kokia parama
teikiama savarankiškai dirbantiems asmenims?

Atsakymai į jūsų klausimus
Šiame dažniausiai užduodamų klausimų lape yra apžvelgiami vyriausybės patarimai ir
parama savarankiškai dirbantiems darbuotojams koronaviruso (COVID-19) protrūkio
metu.
Norėdami pasitarti dėl šiame DUK aptartų klausimų ar dėl bet kokios darbo
teisės aspekto, skambinkite (028) 9024 4401 ir paprašykite sujungti su darbo
teisės konsultantu.

Ką daryti, jei blogai pasijusiu darbe?
Atsiradus naujam, nuolatiniam kosuliui ar pakilus temperatūrai, turite eiti namo. Turite
likti namie ir saviizoliuotis septynias dienas nuo simptomų pasireiškimo pradžios. Jei
gyvenate kartu su kitais žmonėmis (šeima ar kitais asmenimis), jie taip pat turi likti
namie keturiolika dienų, pradedant skaičiuoti nuo šios dienos. Norėdami gauti
patarimus ar rekomendacijas sveikatos priežiūros klausimais, pasinaudokite NHS 111
internetine koronaviruso tarnyba.

Kokią paramą galiu gauti?
JK vyriausybė paskelbė naują schemą, kuria siekiama padėti kai kuriems savarankiškai
dirbantiems asmenims. Pagal šią schemą, vadinamą savarankiškai dirbančių asmenų
pajamų paramos schema, kiekvieną mėnesį į jūsų banko sąskaitą bus pervedamos
tiesioginės, apmokestinamos piniginės subsidijos. Subsidijos suma sudarys 80 % jūsų
vidutinių mėnesio pajamų, iki 2500 £ per mėnesį.
Kad būtumėte įtraukti į schemą, turite atitikti šiuos reikalavimus:
-

Dėl protrūkio praradote savo veiklos ar bendros veiklos pelną.

-

Vidutinės veiklos pajamos per metus sudaro 50 000 £ ar mažiau.

-

Veikla buvo vykdyta 2019-2020 mokestiniais metais.

-

Pateikėte arba ruošiatės pateikti įsivertinamąją mokesčių deklaraciją už 20182019 mokestinius metus.
2020 m. gegužės 22 d.

ŠA Teisės centro teisinė informacija, DUK dokumentas - 2020 m. gegužės mėn.
Koronavirusas (COVID-19) – Patarimai ir parama savarankiškai dirbantiems asmenims

Be to, mažiausiai pusė visų jūsų pajamų turi būti iš savarankiškos veiklos ir turite siekti
tęsti veiklą 2020-2021 mokestiniais metais.
Jei atitinkate šiuos kriterijus, spauskite čia ir eikite į JK Vyriausybės interneto svetainę,
kurioje yra pateikta schema, ir pasitikrinkite, ar turite teisę būti įtraukti į šią schemą.

Kaip apskaičiuojamos mano vidutinės mėnesio pajamos?
Jūsų vidutinės mėnesio pajamos bus apskaičiuotos, remiantis jūsų pateiktose
deklaracijose nurodytu uždarbiu per paskutinius tris metus. Jei savarankiškai
nedirbote tris metus, HMRC (Mokesčių inspekcija) peržiūrės jūsų mokesčių
deklaracijas už pradirbtą laiką. Kad galėtume pretenduoti būti įtraukti į schemą, turite
būti pateikę ar ruoštis pateikti mokesčių deklaraciją už 2019 m.

Ar turėsiu grąžinti šią išmoką?
Ne, tai yra subsidija. Jums nereikės jos grąžinti.

Pradėjau savarankiškai dirbti tik 2018-2019 mokestiniais
metais. Ar mano uždarbis bus apskaičiuotas proporcingai,
lyg būčiau dirbęs pilnus metus?
Ne. Pavyzdžiui, asmens, kuris savarankiškai dirbo 6 mėnesius per 2018-2019
mokestinius metus ir uždirbo 10 000 £, vidutinės metų pajamos bus apskaičiuojamos
pagal 10 000 £, o ne pagal 20 000 £.

Esu laisvai samdomas darbuotojas ar dirbu panašiomis
sąlygomis, man moka pagal PAYE schemą (mokesčiai
mokami nuo gaunamų pajamų). Ar galiu būti įtrauktas į
schemą?
Ne. Jūs turite kreiptis į įmonę ar įmones, kurioms dirbate, ir paprašyti, kad jos įtrauktų
jus į vyriausybės sudarytą darbo vietų išsaugojimo (priverstinių atostogų) koronaviruso
protrūkio metu schemą.
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Esu savo akcinės bendrovės direktorius ir moku sau iš
dividendų. Ar galiu būti įtrauktas į schemą?
Ne. Išsiaiškinkite, kokias galimybes jums gali suteikti socialinės paramos sistema (žr.
žemiau) ar nustatytos paramos verslui schemos. Daugiau informacijos apie paramos
verslui schemas rasite čia.

Man reikalinga finansinė parama nuo dabar iki tada, kai
gausiu pirmą išmoką pagal schemą. Kokią kitą paramą galiu
gauti?
Arba

Negaliu būti įtrauktas į savarankiškai dirbančių asmenų
paramos schemą. Kokią kitą paramą galiu gauti?
Jei negalite dirbti, galite prašyti UC (universalaus kredito). Taip pat galite prašyti
„naujo tipo“ ESA (darbo ir paramos pašalpos) atskirai arba kartu su UC. Jei, remiantis
įprastomis jūsų pajamomis, prieš tai negavote vaiko išmokų (CB), ir jūsų pajamos
sumažėjo, galite prašyti ir vaiko išmokų.
Reaguodama į dėl koronaviruso (COVID-19) susidariusią situaciją, vyriausybė dėl UC
laikinai pašalino „minimalią pajamų ribą“, kuri paprastai buvo taikoma savarankiškai
dirbantiems asmenims.
Atkreipkite dėmesį, kad išmokų klausimas yra labai sudėtingas. Mes primygtinai
raginame jus, prieš kreipiantis dėl šių išmokų, pasitarti su specialistu, ypač, jei
jūs jau kreipiatės dėl kitų išmokų. Nemokamą specialisto patarimą dėl išmokų gausite,
paskambinę į ŠA Teisės centrą telefonu (028) 9024 4401 ir pasikalbėję su vienu iš
mūsų socialinės apsaugos konsultantų.
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Taip pat jūs galite pretenduoti į Verslo pertrūkio dėl koronaviruso paskolų schemą,
taikomą, siekiant paremti smulkųjį verslą. Daugiau informacijos apie šią schemą rasite
čia.

Kaip man kreiptis dėl išmokų?
Galite kreiptis dėl UC čia.
Norėdami prašyti ESA, jūs turite kreiptis į Šiaurės Airijos darbo ir paramos pašalpos
centrą telefonu 0800 085 6318. Daugiau informacijos apie prašymo dėl ESA pateikimo
rasite čia.
Kreipiantis dėl šių išmokų protrūkio metu, tikriausia nereikės tiesioginiai bendrauti su
specialistais, nebent, išskirtinėmis aplinkybėmis.
Prieš pateikiant prašymą išmokai gauti, primygtinai rekomenduojame kreiptis į
specialistą.

Susidūriau su dideliais finansiniais sunkumais. Ką dar
galėčiau padaryti?
Jei dėl susidariusios situacijos kyla didelis pavojus jūsų artimų šeimos narių sveikatai,
saugumui ar gerovei, galima prašyti pagalbos iš vyriausybės finansinės paramos
tarnybos. Šiuo atveju, galite kreiptis dėl diskrecinio pobūdžio paramos specialia
nemokama telefono linija 0800 587 2750. Taip pat galite prašyti diskrecinio pobūdžio
paramos, užpildydami internetinę formą, kurią rasite čia.

Ar taikomos mokesčių lengvatos?
Kartu su parama, teikiama, taikant išmokų sistemą, JK vyriausybė taip pat įvedė tam
tikras mokesčių lengvatas savarankiškai dirbantiems asmenims. Jei mokate pridėtinės
vertės mokestį (PVM), bus taikomas PVM mokėjimo atidėjimas. PVM, kurį reikėjo
sumokėti 2020 m. kovo 20 d., dabar reikės sumokėti 2021 m. kovo 31 d. O pajamų
mokestis, kuris turėjo būti sumokėtas iki 2020 m. liepos mėn., pagal savarankiško
vertinimo sistemą buvo atidėtas iki 2021 m. sausio mėn.
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Atsakomybės apribojimas
Nors buvo dedamos visos pastangos, siekiant užtikrinti, kad Teisės centro leidiniuose
pateikta informacija būtų tiksli, mes nesame atsakingi už bet kokius netikslumus ar dėl jų
kilusias pasekmes. Šiame dokumente pateikta informacija neturi būti laikoma visišku ir
vienareikšmiu įstatymų išaiškinimu.
ŠA Teisės centras veikia tik Šiaurės Airijoje. Šiame dokumente esanti informacija yra
taikoma tik pagal Šiaurės Airijos įstatymus.
Skaitydami ŠA Teisės centro dokumentus, atkreipkite dėmesį į jų paskelbimo datą,
kadangi nuo to laiko įstatymai gali būti pasikeitę.
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