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Ако се местите в Обединеното кралство трябва да кандидатсвате за Национален
осигурителен номер, ако имате намерение да работите, кандидатствате за студентски
заем или помощи. Можете да кандидатствате само когато вече се намирате на
територията на Обединеното кралство

Защо имам нужда от Национален
осигурителен номер

бъдете във Обединеното кралство
да имате право да работите или учите в Обединеното кралство

За да кандидатсвате за Национален осигурителен номер трябва да:
 

 
Тогава се обадете на Националната осигурителна линия:
 
Телефон: 0800 141 2075
Телефон: 0800 141 2438
 
От понеделник до петък от 08.00 до 18.00
 

Как да кандидатствам?

Въпроси, които най-вероятно ще Ви бъдат
зададени когато кандидатствате:

Дали сте на територията на Обединенто кралство и откога. ( Би трябвало да
отговорите, потвърждавайки пристигането си. )
Защо кандидатсвате за Национално осигурителен номер? ( Би трябвало да
отговорите, че търсите работа, или вече имате такава. )
От каква националност сте и дали имате други националности.
Име, презиме и фамилия, както и дата на раждане. ( Най-вероятно ще бъдете
помолени да изречете името си буква по буква. )
Адрес, пощенски код и телефонен номер. ( В Обединеното кралство )
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След като сте кандидатствали:

Ще получите писмо от отдел заетост и пенсионно осигуряване ( DWP ), в което ще Ви
поканят на интервю в центъра за подбор на персонал. 
Плюс това ще Ви бъде обяснено какви документи за самоличност са необходими като:
 
 паспорт или ли1на карта

разрешително за престой
свидетелство за раждане
свидетелство за брак или съвместно съжителство
шофьорска книжка

 
На самото интервю ще бъдете попитани за вашето положение и защо имате нужда от
Национален осигурителен номер и също ще Ви бъде казано приблизително колко
време ще отнеме.
 
Ако междувременно смените адресът си трябва да уведомите Отделът по заетост и
пенсионно осигуряване като се обадите на техният телефон.

Работа без Национален осигурителен номер

Можете да започнете работа преди Националният Ви осигурителен номер да е
пристигнал, стига да имате право да работите в Обединеното кралство и когато
получите номерът си да го дадете на работодателят си.

Къде можете да видите Националният си
осигурителен номер?

Попълнете форма CA5403 и я изпратете на адресът на самата форма, или се обадете
на номерът за връзка с Отделът. ( Ако не можете  да отговорите на въпросите по
телефонът ще трябва да попълните формата - CA5403 )

Можете да видите номерът си на Вашият фиш или квинтанция за заплата, P60, или
писма относно Вашите пенсия, данъци или помощи. Можете също да го намерите във
Вашият личен данъчен акаунт и да изтеглите потвърдително писмо от там.
 
Ако все още не можете да го намерите:
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HM Revenue and Customs (HMRC) няма да Ви кажат Националният Ви осигурителен
номер по телефонът. Ще Ви го изпратят по пощата и би трябвало да го получите в
рамките на 15 работни дни.
 

Телефон: 0800 141 2075
Телефон: 0800 141 2438
 
От понеделник до петък 08.00 - 18.00

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:


