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este angajată cu venituri peste £166/săptămână
desfășoară activități independente și are un profit de £ 6.365/an sau mai mult

Plătești contribuțiile către National Insurance (casa de asigurări), pentru a beneficia de
anumite prestații sociale (indemnizație de creștere a copilului, indemnizație de șomaj,
pensie de urmaș etc) și de pensia de stat
 
Orice persoană peste 16 ani și care:
 

 
trebuie să plătească asigurarea "National Insurance"

Contribuțiile sociale (National Insurance)

Există diferite tipuri de asigurare "National Insurance" (cunoscute sub numele de
“clase/classes”). Tipul de "National Insurance" depinde de statutul profesional, de venitul
brut și de eventualele întreruperi/perioade de pauză în evidențele "National Insurance".

Clasele asigurării "National Insurance"

fluturașul de salariu (payslip)
formularul tău P60
scrisorile pe care le primești în legătură cu impozitul pe venit, pensia sau ajutoarele
sociale în secțiunea “National Insurance”
contul tău personal pentru impozitul pe venit

Motivul pentru care ai nevoie de un NINO (National Insurance Number) este pentru a avea
siguranța că toate contribuțiile sociale și impozitul pe venit sunt înregistrate doar în nume
propriu
 
Acest număr este format din litere și cifre și este unic, nu se schimbă niciodată. Poți să îți
vezi NINO-ul pe:

Numărul de asigurare națională 
(National Insurance Number - NINO)
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Administrația publică de finanțe a Marii Britanii (HMRC)
Angajatorul tău
Departamentul forței de muncă și de pensii (Department for Work and Pensions care
include și Jobcentre Plus și Pension, Disability and Carers Service), dacă beneficiezi de
ajutor/beneficii social(e)
Consiliul local, dacă beneficiezi de ajutor pentru locuință (Housing Benefit)
Biroul Electoral (pentru a-ți verifica identitatea atunci când te inregistrezi pentru a
putea vota)
Compania care ți-a acordat creditul pentru studenți (Student Loan), dacă ai beneficiat
de un împrumut pentru student
Furnizorul tău de pensii, dacă ai optat pentru pensie privată! Pentru a preveni frauda de
identitate, ține-ți numărul de asigurare în siguranță și nu-l dezvălui nimănui care nu are
nevoie să-l știe.

Vor avea nevoie de numărul tău de asigurare următoarele instituții și organizații:

Cât plătești contribuțiile sociale?

Valoarea contribuțiilor pentru asigurare depinde de statutul tău de muncă și de cât
câștigi.

Venitul tău
 
între 166 - 962 lire sterline pe săptămână 
(719  - 4,167 lire sterline pe lună)
 
peste 962 lire sterline pe săptămână 
(4,167 lire sterline pe lună)

Cota de asigurare Clasa 1 
 
12%
 
 
2%

Dacă ești angajat
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Cine folosește numărul tău de asigurare 
"National Insurance"

Plătești contribuțiile pentru asigurare pentru clasa 1. Cotele pentru marea majoritate a
persoanelor pentru anul financiar 2019-2020 sunt:



Valoarea contribuțiilor

Cele deduse din salariu  (asigurarea angajatului - employee’s National Insurance)
Cele plătite de către angajator (asigurarea angajatorului - employer’s National
Insurance)

Categoria de asigurare (N.I.) atribuită angajatului
Eșalonarea sumelor în funcție de venitul angajatului

Contribuțiile pentru asigurare (N.I.) a unui angajat din Clasa 1 sunt alcătuite din:
 

 
Sumele deduse și plătite depind de:
 

£118 -   £166 pe
săptămână (£512
- £719 pe lună)
 
0%
 
0%
 
N/A
 
12%
 
2%
 
13%
 
2%

Categorie
 
 
 
A
 
B
 
C
 
H
 
J
 
M
 
Z

Peste £962 
pe săptămână 
(<£4,167 pe lună)
 
2%
 
2%
 
N/A
 
2%
 
2%
 
2%
 
2%

£166.01 -   £962 pe
săptămână (£719.01
- £4,167 pe lună)
 
12%
 
5.85%
 
N/A
 
12%
 
2%
 
12%
 
2%

Cotele contribuțiilor sociale pentru angajat

Tabelul de mai jos arată valoarea contribuțiilor angajatului pentru asigurare (N.I.) pentru
anul financiar 2012/2020.
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Cum se plătesc contribuțiile

Plătești contribuțiile de asigurare (N.I.) împreună cu impozitul pe venit (tax). Angajatorul îți
deduce din salariu înainte de a te plăti. Pe fluturașul de salariu (payslip) îți vor apărea
toate aceste deduceri.

Dacă ești liber profesionist (self-employed)

Trebuie să plătești contribuțiile de asigurare (N.I.) Clasa 2 și Clasa 4, în funcție de profit.
Marea majoritate plătesc ambele tipuri de contribuții prin formularul de autoevaluare
(Self Assessment).
 
Există reguli speciale pentru o anumită categorie de persoane care au louri de muncă
specifice și care nu trebuie să plătească contribuțiile de asigurare din Clasa 2.
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Dacă ești, în același timp, atât angajat cât și
liber profesionist

Dacă ești angajat, dar în același timp prestezi servicii și ca liber profesionist, angajatorul îți
va deduce asigurarea de Clasa 1 din salariu, iar tu va trebui, mai departe, să îți plătești
contribuțiile pentru Clasa 2 și Clasa 4 ca și liber profesionist.
 
Valoarea contribuțiilor depinde de venitul tău cumulat. Administrația publică de finanțe
(HMRC) te va anunța cât trebuie să plătești pentru asigurare (N.I.), după ce îți depui
formularul de autoevaluare (Self Assessment) la finalul anului financiar.

Schimbare de circumstanțe

de exemplu: numele, adresa sau starea civilă
începi să lucrezi ca liber profesionist
încetezi să lucrezi ca liber profesionist

Trebuie să îi informezi pe cei de la Finanțe (HMRC) în cazul în care: se schimbă datele
personale;
 

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:


