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Плащате здравноосигурителни вноски, за да имате право и достъп до; ( помощи за
хора, търсещи работа, майчинство и т.н. )
 
Плащате националноосигурителни вноски, ако сте 16 годишен и повече и печелите
повече от £166 на седмица или сте самоусигуряващ се едноличен търговец с годишна
печалба над £6,365 или повече. 

Здравноосигурителни вноски

Съществуват различни видове национално осигуряване в зависимост от Вашият трудов
статус и колко печелите, както и това дали има някакви прекъсвания във Вашият
националноосигурителен баланс.
 

Видове националноосигурителни вноски

фишът с Вашата заплата
Вашият документ P60
писмо относно Вашите заплата, пенсия или помощи.
в националноосигурителната секция на Вашият данъчен акаунт

Имате здравноосигурителен номер, за е сигурно, че Вашите здравни вноски и данъци
за извършени от Ваше име. Състои се от букви и числа и никога не се променя.
 
Можете да намерите Вашият националноосигурителен номер във:

Вашият националноосигурителен номер

Кой използва Вашият 
националноосигурителен номер

(HMRC)
Вашият работодател
Отделът по заетост и пенсиониране, което включва центърът по професионална
заетост, както и центърът за Социални помощи или центърът за Социално развитие
в Северна Ирландия.

Следните организации имат нужда от Вашият националноосигурителен номер:
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Вашият местен отдел за настаняване, ако кандидатствате за социално настаняване
или Главно настаняване в Северна Ирландия.
Изборната комисия ( за да провери Вашата самоличност когато/ако гласувате )
компанията за студентски заеми, ако кандидатсвате за студентски заем.
вашият пенсионен фонд, ако имате частна или акционерна пенсия

 
За да избегнете измами винаги пазете Вашият националноосигурителен номер. Не го
давайте на никого, ако не се нуждае от него.

Колко плащате

Сумата, която плащате за национални осигуровки зависи от Вашият трудов статус и от
това колко печелите.

Ако сте служител

Плащате националноосигурителни вноски. Вноските за повечето хора за таксова
година 2019 - 2020 са:

Вие плащате
 
от £166 до £962 на седмица ( от £719 до £4,167
на месец)
 
Повече от £962 на седмица (£4,167 на месец)

Клас 1 здравноосигурителна вноска
 
12%
 
 
2%

Националноосигурителната категория на служителят
Каква част от приходите на служителят попадат във всяка група

Сумите, удържани и плащани зависят от:
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Националноосигурителни вноски

Тази таблица показва колко ще удържат работодателите от служителите за данъчна
година 2019 - 2020.

от £118 до £166 на
седмица (от£512 до
£719 на месец)
 
0%
 
0%
 
N/A
 
12%
 
2%
 
13%
 
2%

Категория
 
 
 
A
 
B
 
C
 
H
 
J
 
M
 
Z

Повече от £962 на
седмица (£4,167 на
месец)
 
2%
 
2%
 
N/A
 
2%
 
2%
 
2%
 
2%

от £166.01 до £962 на
седмица ( от £719.01
до £4,167 на месец )
 
12%
 
5.85%
 
N/A
 
12%
 
2%
 
12%
 
2%

Как плащате

Плащате национално осигуряване заедно с Вашият данък. Вашият работодател ще
удържи сумата преди да Ви плати и това ще бъде отразено във фишът със заплатата
Ви. 

Ако сте самоусигуряващ се:

Вие плащате клас 2 и клас 4 Национално осигуряване в зависимост от Вашите печалби,
повечето хора правят това след самооценка ( собствени изчисления )
 
Има специални правила за хора от определени професии ( като например хора, имащи
бизнес, свързан с недвижимо имущество ), които не могат да плащат клас 2, базиран на
самооценка.
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Ако сте и служител и самоусигуряващ се:

Може да сте назначен служител, но също така да работите и като самоусигуряващ се в
страничен Ваш биснес. В този случай Вашият работодател ще удържи Вашите клас 1
осигуровки, а Вие от Ваша страна ще трябва да платите клас 2 и клас 4 за Вашият
страничен бизнес.
 
Колко плащате зависи от Вашите комбинирани приходи от всичките Ви работни места.
(HMRC) ще Ви уведоми за дължимото за национално осигуряване, след като веднъж сте
изпратили Вашата данъчна декларация. 

При някаква промяна:

промяна в личните Ви данни, като пример Вашето име, адрес или семейно
положение
започвате като самоусигуряващ се
или прекратявате самоусигурителната си дейност

Трябва да уведомите (HMRC) ако:
 

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:


