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Fizeti a nemzeti biztosítási járulékokat bizonyos juttatások igénybevétele érdekében
(járulékalapú álláskeresők juttatása, járulékalapú foglalkoztatás és támogatás, anyasági
támogatások, munkaviszony-támogatási kifizetések) és az állami nyugdíjt.
 
Nemzetbiztosítást fizet, ha 16 éves vagy idősebb, és: egy alkalmazott, aki hetente több
mint 166 fontot keres, önálló alkalmazottként, vagy évente legalább 6365 font jövedelme
van

Nemzeti Biztosítási Járulékok

Különböző típusú nemzeti biztosítás létezik ("osztályok" néven ismert). A fizetendő típus
függ a foglalkoztatás státusától és a keresett összegtől, valamint attól, hogy vannak-e
hiányosságai a Nemzeti Biztosítási Nyilvántartásban.
 

Nemzeti Biztosítási Osztályok

a fizetési nyugtán
a P60-on
adó-, nyugdíj- vagy juttatási leveleken
a személyi adószámlájának Nemzeti Biztosítási részlegén

Nemzeti biztosítási számmal rendelkezik, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a
nemzetbiztosítási járulékokat és adókat csak a neve alapján veszik nyilvántartásba.
Betűkből és számokból áll és soha nem változik.
 
Nemzeti biztosítási számát megtalálja:

 

Nemzeti Biztosítási Száma

Ki használja az Ön nemzeti biztosítási számát

HM Bevételek és Vámügynökségek (HMRC)
a munkáltatója
a Munkaügyi- és Nyugdíj Hivatal (amely magában foglalja a Jobcentre Plusz-t és a
nyugdíj-, rokkantsági és gondozói szolgáltatásokat), ha állami ellátásokat igényel,
vagy Észak-írországban a Társadalmi Fejlesztési Hivatal

A következő szervezeteknek tudniuk kell, mi az Ön száma:
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a helyi önkormányzat, ha lakhatási támogatást igényel, vagy az észak-írországi
lakhatási végrehajtás
Választási regisztrációs tisztviselők (személyazonosságának ellenőrzése céljából,
amikor regisztrál szavazni)
a diákhitel-társaság, amennyiben diákhitelt igényel
nyugdíj szolgáltatója, magán-nyugdíj esetén

 
Az azonosító csalások elkerülése érdekében tartsa biztonságban a Nemzeti Biztosítási
számát. Ne ossza meg senkivel, akinek nincs erre szüksége.

Mennyit fizet

Az Ön által fizetett nemzetbiztosítási összege a foglalkoztatás státusától és a keresett
összegtől függ.

Ha Ön alkalmazott

Ön 1. osztályú nemzeti biztosítási járulékokat fizet. A legtöbb ember számára a 2019-2020-
as adóévre érvényes adókulcsok:

Fizetése
 
Hetente 166 - 962 £ (havonta 719 - 4167 £)
 
Hetente több mint 962 £ (havonta 4167 £)

osztályú nemzeti biztosítási ráta1.
 
12%
 
2%

a munkavállaló nemzeti biztosítási kategóriájáról szóló levele
az alkalmazottak jövedelmének mekkora része tartozik az egyes sávokba

A levonott és fizetett összegek a következőktől 
függenek

Wagecorp Payroll Management Limited and its affiliates do not provide tax, legal or accounting advice. This material has been prepared for informational purposes only, and is not
intended to provide, and should not be relied on for, tax, legal or accounting advice. You should consult your own tax, legal and accounting advisors before engaging in any

transaction. Source document:
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Nemzetbiztosítási ráták

Ez a táblázat megmutatja, hogy a munkaadók mennyit vonnak le a munkavállalók béréből
a 2019-2020-as adóévre.

Heti 118-166£
(havonta 512-
719£)
 
0%
 
0%
 
N/A
 
12%
 
2%
 
13%
 
2%

Kategória
 
 
 
A
 
B
 
C
 
H
 
J
 
M
 
Z

Heti több mint
962£ (havonta
4167£)
 
2%
 
2%
 
N/A
 
2%
 
2%
 
2%
 
2%

Heti 166,01-962£
(havonta 719,01-
4167£)
 
12%
 
5.85%
 
N/A
 
12%
 
2%
 
12%
 
2%

Hogyan fizet

Az adóval fizeti a Nemzeti Biztosítást. Munkáltatója levonja béréből mielőtt kifizeti Önnek a
bérét. A munkabérjegyzéke mutatja a hozzájárulásait.

Ha önálló vállalkozó

A jövedelemtől függően fizet a 2. és a 4. osztályba tartozó nemzeti biztosítást. A legtöbb
ember mind önértékelés révén fizet.
 
Különleges szabályok vonatkoznak azokra az emberekre, akiknek speciális állásuk van
(például vizsgáztatók, vagy olyan emberek, akik földterülettel vagy ingatlannal
foglalkoznak), akik nem az önértékelés útján fizetnek a 2. osztályba tartozó
nemzetbiztosítást.
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ha Ön alkalmazott és önálló vállalkozó

Alkalmazottként és önálló vállalkozóként is tevékenykedik. Ebben az esetben a munkáltató
levonja az Ön 1. osztályba tartozó nemzetbiztosítását a béréből és önálló vállalkozói
munkáért a 2. és 4. osztályba tartozó kifizetéseket kell fizetnie.
 
Az, hogy mennyit fizet, az összes munkája együttes jövedelmétől függ. A HM Revenue and
Customs (HMRC) értesíti Önt arról, hogy mekkora a nemzeti biztosítási esedékessége,
miután benyújtotta az önértékeléses adóbevallását.

A körülmények megváltozása

megváltoztatja személyes adatait, például nevét, címét vagy családi állapotát
önálló vállalkozásba kezd
önálló vállalkozást szüntet meg

El kell mondania a HM Revenue and Customs (HMRC)- nek, ha:


