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Ang sagot sa iyong mga katanungan 

Ang sheet ng mga kadalasang tanung ay nagbibigay ng pangkalahatang-ideya ng 

ano mang payo ng pamahalaan at suporta na magagamit para sa mga taong self-

employed sa pananahon ng pagsilkab ng Coronavirus (COVID-19). 

Para sa pinsadya na payo tungkol sa ano mang mga isyu na tinalakay sa FAQs 

na ito o sa iba pang aspito ng batas sa trabaho, pakiusap tumawag sa (028) 

9024 4401 at sabihing gusto mong kausapin ang employment law adviser. 

Paanu kung magsisimula akong magkakasakit sa trabaho? 

Kung ikaw ay nagkakasakit bago lang, walang tigil na ubo o mataas na temperatura, 

ikaw ay dapat umuwi. Dapat kang manatili doon sa bahay at ‘ihiwalay ang sarili’ ng 

pitong araw mula noong nag simula ang mga sintoma. Kung ikaw ay nakatira 

kasama ang iba (pamilya o kabahay), dapat din silang manatili sa loob ng bahay ng 

labing apat na araw simula sa petsa na ito. Para sa pangkalusugang payo o 

patnubay, pakiusap gamitin ang NHS 111 online coronavirus service. 

Anu ang suporta na magagamit? 

Inihayag ng pamahalaan ng UK ang bagong pamamaraan para suportaan ang ilang 

mga self- employed na mga tao sa panahon na ito. Ang tawag sa pamamaraan na 

ito ay Self-Employed Income Support Scheme, nagbibigay ng deritso, magbibigay ng 

taxable cash sa iyong bank account bawat buwan. Ang ibibigay na halaga ay 80% 

ng iyung average na kita bawat buwan hanggang sa pinakamalaki na 

nagkakahalagang £2,500 bawat buwan. 

Upang maging kwalipikado para sa pamamaraang ito, dapat mayroon kang: 

- Nawalang pangangalakal o pakikipagtulungang pangagalakal na kita dahil sa 

outbreak. 

- £50,000 average na pangangalakal na kita o mas mababa bawat taon. 

- Nangalakal sa taong may buwis na 2019-20. 

https://111.nhs.uk/covid-19
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- Isinumiti, o malapit ng mag sumiti, ng self-assessment tax return para sa taong 

2018-19. 

Para sa karagdagan, kahit kalahati ng iyung kabuuang kinikita ay dapat galing sa 

self-employment at ikaw ay dapat may balak na ipagpatuloy ang pangangalakal sa 

2020-21 na may buwis na taon. 

Kung natutugunan mo ang  pamantayang ito, pakiusap i-click ito para bisitahin ang 

UK Government webpage para sa pamamaraan, kung saan maaari mong suriin ang 

iyung pagiging karapat-dapat. 

Paanu ang aking average na buwanang kita gawing 

possible? 

Ang iyung average na buwanang kinikita ay magiging batay sa iyung sinasabing kita 

sa iyung tax returns sa mga nakaraang tatlong taon. Kung ikaw ay hindi nagiging 

self-employed ng mga tatlong taon, titingnan ng HMRC ang iyung tax returns para 

kung gaano na katagal, Dapat ikaw ay nag sumiti man lamang o malapit ng mag 

sumiti ng tax return para sa 2019 upang mag-apply  para sa pamamaraan. 

Kailangan ko ba itong bayaran? 

Hindi, ito ay bigay, hindi mo na kailangan bayaran. 

Ako ay nagsisimulang maging self-employed sa taong 

2018-2019 na may buwis. Ang aking kinikita ay pwede kaya 

sa ‘pro-rata’ na batayan, parang ako ay nag tatatrabaho ng 

buong taon? 

Hindi. Halimbawa, may isang taong self-employed dati ng anim na buwan sa taong 

2018-19 na may buwis at kumita ng £10,000 ay magkakaroon ng kanilang average 

na taunang kita, kinalkula sa £10,000 – hindi £20,000. 
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Ako ay nagtatrabaho bilang freelancer, o katulad na work-

arrangement, at ako ay bayad gamit ang PAYE. Ako ba ay 

karapat-dapat para sa pamamaraang ito? 

Hindi. Dapat ay tumawag ka sa kompanya o sa mga kompanya kung saan ka nag 

tatatrabaho at kausapin na ilagay ka sa Government’s Coronavirus Job Retention 

(Furlough) na pamamaraan. 

Ako ay director sa sarili kong kompanya at binabayaran ko 

ang sarili ko gamit ang mga dibidendo. Ako ba ay karapat-

dapat sa pamamarang ito? 

Hindi. Dapat mong galugarin kung anu ang mga pagpipilian na magagamit para sa 

iyo sa pamamagitan ng welfare system (tingnan sa baba) o sa pamamagitan ng 

business support na pamamaraan na naayos na. Para sa karagdagang 

impormasyon tungkol sa business support na pamamaraan, pakiusap pindutin dito. 

Kailangan ko ng pinansyal na suporta sa pagitan ngayun 

at sa kung kilan ko matatanggap ang unang bayad sa ilalim 

ng pamamaraang ito. Anu pa ang ibang suporta na 

magagamit? 

O 

Hindi ako karapat-dapat para sa Self-Employed Support na 

pamamaraan. Anu ang ibang suporta na magagamit? 

Kung ikaw ay hindi maaaring mag trabaho, Maaari kang makapag-claim ng 

Universal Credit (UC). Maaari kang makapag-claim ng ‘bagong istilo’ Employment 

and Support Allowance (ESA), kahit alinman sa sarili nito o sa karagdagan sa UC. 

Kapag, batay sa pangkaraniwang kinikita, hindi ka kwalipikado dati para sa Child 
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Benefit (CB) at ang iyung kinikita ay bumaba maaari ka ding mag-apply para sa 

(CB). 

Bilang tugon sa sitwasyun ng Coronavirus (COVID-19) ang pamahalaan ay 

pansamantalang inalis ang ‘Minimum Income Floor’ sa UC na kalimitan para sa self-

employed. 

Paalala na ang benepisyo ay sobrang kumplikado. Lubos naming inirerekuminda 

na humingi ng payo bago gumawa ng paghahabol para sa mga benepisyo, lalo 

na kung ikaw ay nag hahabol na ng ibang benepisyo. Maari mong ma-access na 

libre, ang payo ng dalubhasa sa mga benepisyo galing sa Law Centre NI sa 

pamamagitan ng pag tawag (028) 9024 4401 at kausapin ang aming isang social 

security na tagapayo.  

Maaari ka ring kwalipikado para sa Coronavirus Business Interruption Loan na 

pamamaraan para sa mga maliit na negosyo. Para sa karagdagang impormasyon sa 

pamamaraang ito, pakiusap pindutin ito.  

Paanu ako mag-apply para sa mga benepisyo? 

Maari kang mag-apply para sa UC online dito.  

Para sa pag-apply ng ESA, dapat mong tawagan ang Northern Ireland Employment 

and Support Allowance Centre sa 0800 085 6318. Ang karagdagang impormasyon 

para sag gawing paghahabol ng ESA ay maaring makita dito. 

Ang walang harap-harapan na pakikipag-ugnayan ay malamang na kinakailangan 

kapag nag-aaplay para sa alinman sa mga itong benepisyo sa panahon ng outbreak, 

maliban kung may hindi pangkaraniwang pangyayari na lumitaw.  

Lubos naming inirerekuminda na humingi ng payo bago gumawa ng 

paghahabol para sa mga benepisyo. 

Ako ay nahaharap sa malubhang pinansyal na paghihirap. 

Meron pa ba akong ibang magagawa? 



Law Centre NI Legal Information FAQ na Dokumento – May 2020 

Coronavirus (COVID-19) – Payo at Suporta para sa mga Empleyado  
 

 

22 May 2020 

Kung ang iyung sitwasyon ay naglalagay sa iyu o sa pamilya mo ng agarang 

kaligtasan ng kalusugan o kabutihan sa makabuluhang panganib, maaari at 

posibling  mag-apply sa Government’s Financial Support Service for assistance. Sa 

mga pangyayaring ito, pwede kang mag-apply para Discretionary Support sa 

pamamagitan ng nakatuon na serbisyo na libreng telepono sa 0800 587 2750. 

Maaari ka ring mag-apply para sa Discretionary Support gamit ang online na form, 

magagamit dito. 

Mayroon bang buwis na tulong na magagamit? 

Sa tabi ng suporta na magagamit sa pamamagitan ng sistema ng mga benepisyo, 

Ang pamahalaan ng UK ay nag bigay din ng ilang tulong buwis para sa mga self-

employed. Kung ikaw ay nagbayad ng Value Added Tax (VAT), ikaw ay may 

benepisyo galing sa VAT deferral. Ang VAT na nakatakda sa 20 March 2020 ay 

nakatakda na ngayun sa 31 March 2021. At ang bayad ng buwis sa kinikita na 

nakatakda sa July 2020 sa ilalim ng Sistema ng Self-Assessment ay ipinagpaliban 

hanggang January 2021. 
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Pagtatanggi 

Kahit na ang bawat pagsisikap ay ginawa para matiyak ang impormasyon ng mga 
pahayagan ng Sentro ng Batas ay tama, kami ay hindi maaaring responsable  para sa 
mga hindi tama o ang kanilang mga kahihinatnan. Ang impormasyon sa mga 
documentong ito ay hindi dapat tratuhin bilang kompleto at makapangyarihan na pahayag 
ng batas.  

Ang Law Centre NI ay pinatatakbo lamang sa loob ng Northern Ireland. Ang impormasyon 
sa dokumentong ito ay naaangkop lamang sa batas ng Northern Ireland. 

Kapag nagbabasa ng dokumento ng Law Centre NI, pakiusap bigyang pansin ang petsa 
ng paglalathala, dahil ang batas ay maaring magbago mula ng mailathala ito. 
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