Adviceguide

Advice that makes a difference

www.adviceguide.org.uk

Társadalombiztosítás
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National insurance

A társadalombiztosításról
A társadalombiztosítás rendszere bizonyos járulékok kifizetésében (például
betegség esetén) nyújt segítséget. Ez a rendszer biztosítja az állami öregségi
nyugdíjat is.
Azoknak, akik az Egyesült Királyságban dolgoznak, keresetükből többnyire
társadalombiztosítási járulékot kell fizetniük. Ha alkalmazottként dolgozik, Class 1
contribution-t (1. osztályú hozzájárulást) kell fizetnie. Ezt közvetlenül a
jövedelméből vonják le a jövedelemadóval együtt, a munkáltató ezt az államnak
fizeti meg. Munkáltatójának szintén kell járulékokat fizetnie.
Amennyiben Ön vállalkozó Class 2 contribution-t (2. osztályú hozzájárulást) kell
fizetnie, emellett ha nyeresége elég magas Class 4 contribution-t. Az Ön
felelőssége, hogy saját járulékait közvetlenül az államnak befizesse.
Ahhoz, hogy társadalombiztosítási járulékait befizethesse, rendelkeznie kell
társadalombiztosítási számmal – ez a NINO (társadalombiztosítási szám). Az
Egyesült Királyságban megfizetett társadalombiztosítási járulékai segítségével más
európai országokban jogosulttá válik bizonyos kedvezmények igénybe vételére.
Ha az Egyesült Királyságban fizeti társadalombiztosítási járulékait, más európai
országokban is jogosulttá válhat járadékokra.

Kinek kell fizetnie társadalombiztosítást?
Az Egyesült Királyságban dolgozó 16 éves illetve 16 éven felüli, de az állami
nyugdíjkorhatárt el nem érő személyeknek társadalombiztosítást kell fizetniük.
Fizetnie akkor kell, ha jövedelme egy bizonyos összeget meghalad. Ennek az
összegét a kormány határozza meg, mely általában minden év áprilisában változik.
A nőkre vonatkozó állami nyugdíjkorhatár fokozatosan emelkedik, míg az a férfiak
65 éves nyugdíjkorhatárával ki nem egyenlítődik. Ez után, mind a férfiak mind a nők
nyugdíjkorhatára 68 évre fog emelkedni. Az egyedi nyugdíjkorhatár kiszámítását
segíti az a nyugdíjkorhatár kalkulátor, amely a Directgov weboldalán található:
www.direct.gov.uk.
A kiskeresetűek nem fizetnek társadalombiztosítást. Fontos, hogy amennyiben
kiskeresetű magánvállalkozó, a befizetéstől mentesítő kérvényt beadja. A legtöbb
személy esetében törvényellenesnek bizonyul, ha nem fizet társadalombiztosítást.
Egyes munkáltatók esetleg olyan munkát ajánlanak, ahol nem kell
társadalombiztosítást vagy jövedelemadót fizetnie (ez a feketemunka). Ez
törvényellenes – mind az Ön, mind pedig a munkáltató részéről, – ezt a típusú
munkát, ha teheti, kerülje el.
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Mennyi társadalombiztosítást kell fizetnie?
Amennyiben Class 1 contribution-t fizet, jövedelme bizonyos százalékát fizeti be
társadalombiztosításként. Ez a százalék a jövedelem mértékének függvényében
változik. A százalékokat az állam állapítja meg, és általában minden év áprilisában
újra meghatározzák.
Ha ön vállalkozó, Class 2 contribution-t fizet, amely egységes összeg. Ha nagyon
keveset keres, egyéni elbírálást kérhet. Amennyiben a profit meghalad egy bizonyos
szintet, az adózási évet követően járulékos társadalombiztosítási járulékot kell
fizetnie. Ezeknek a hozzájárulásoknak a neve Class 4 contributions (4. osztályú
hozzájárulás), és a profitot veszik alapul.

Hogyan juthat társadalombiztosítási számhoz?
Ha elkezd dolgozni, társadalombiztosítási számért kell folyamodnia. Ehhez részt kell
vennie egy beszélgetésen, amelyre a National Employment NINO application
telephone number (Foglalkoztatási Hivatal NINO alkalmazása telefonvonal) 0845
600 0643 telefonszámán kérhet időpontot. Segítséget kérhet egy Jobcentre Plus
office-ban (Munkaközvetítő iroda) is.
Az interjún bizonyítania kell, hogy kicsoda (a személyazonosságát), és hogy
jogosult arra, hogy az Egyesült Királyságban dolgozzon. Vigye magával útlevelét és
mindazokat az iratokat, amelyekkel személyazonosságát igazolhatja, Például
személyi igazolványt, születési anyakönyvi kivonatot vagy jogosítványt. Csak eredeti
iratokat fogadnak el. Ha tudni szeretné, milyen további iratokat fogadnak el, kérjen
tájékoztatást egy Jobcentre Plus irodától, vagy látogasson el a
társadalombiztosításról szóló oldalakra, mely az adó és járulékok (Money Tax and
benefits) alatt található a Directgov www.direct.gov.uk webhelyen.
Ha már dolgozik, magával kell vinnie a munkaszerződését vagy egy levelet a
foglalkoztatótól. Ha még nincs munkahelye, magával viheti azoknak a munkaerőközvetítő irodáknak az adatait, amelyekhez regisztrált. Amennyiben rendelkezik
munkavállalási joggal, amint megérkezik az Egyesült Királyságba, azonnal
folyamodjon társadalombiztosítási számért. Ha ezt megtette, elkezdhet dolgozni, ha
nem is kapta még meg a számot. Jelezze munkáltatójánál, hogy elindította a
folyamatot.

További segítség
Citizens Advice Bureau (Állampolgári Tanácsadó Iroda - CAB)
A Citizens Advice Bureaux ingyenes, bizalmas, elfogulatlan és független
tanácsadással segít a problémák megoldásában. Az Önhöz legközelebbi CAB-ot –
köztük azokat, amelyek e-mailben is adnak tanácsot a következő hivatkozásra
kattintva érheti el: nearest CAB, illetve az irodák a „C” betűnél szerepelnek a helyi
telefonkönyvben is.
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További hasznos Adviceguide (Tanácsadó kalauz) tájékoztatók magyarul:
• A munkaadó visszatartja a
bért

 Bevándorló
munkavállalók

• Nemzeti minimálbér

További hasznos Adviceguide tájékoztatók:
[Az információ kizárólag angol nyelven hozzáférhető]
 Társadalombiztosítás – hozzájárulások és járadékok
 Jövedelemadó
 Táppénz

Jelen tájékoztatót a National Association of Citizens Advice Bureaux (Állampolgári Tanácsadó
Irodák Országos Egyesülete) Citizens Advice néven működő szervezete általános
tájékoztatási céllal készítette el, így az nem tekinthető a tárgyra vonatkozó törvényi
szabályozás teljes körű ismertetésének. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a leírtak csupán
Angliára, Walesre és Skóciára vonatkoznak.
A tájékoztató utolsó frissítésére 2011. augusztus 5-n került sor, az információk felülvizsgálata
havonta történik. Amennyiben Önnek régebbi példány áll rendelkezésére, akkor annak
helyessége ellenőrzéséhez kérjük, forduljon a helyi Citizens Advice Bureau szervezethez,
vagy látogasson el weboldalunkra - www.adviceguide.org.uk -, ahonnan naprakész másolat
tölthető le.
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