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Добре
дошли
Когато пристигате във Великобритания, Вие вероятно сте търсещ работа или
такъв, който вече има такава, която е предварително уговорена.
За много от Вас това ще е първият Ви път като живеещи и работещи далеч
от дома в друга държава.
Тези насоки разясняват нашите
• Данъци и такси
• Национално осигуряване

Тази брошура е извадка от Данъчна и Митническа служба (HMRC).
Разяснява системи, за които трябва да знаете в случай, че дойдете да
работите във Великобритания. Също така Ви казва какво трябва да
направите и как ние можем да помогнем.

Работа във
Великобритания

Най-напред важните неща
Данъци и Социално осигуряване
Ако работите във Великобритания, обикновено Вие ще трябва да плащате
данъци и социални осигуровки от заплатата си. Колко и как ще плащате
зависи от
• размера на приходите Ви, и
• това дали сте нает на работа от друг или работите като самонаето лице.
За да видите настоящите данъчни ставки и размер на
социалноосигурителните вноски, които можете да очаквате да платите,
отидете онлайн на www.hmrc.gov.uk/rates/index.htm
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Плащате
• Данък за услуги като образование и здравеопазване и
• Социално осигуряване, срещу което получавате определени облаги и
държавна пенсия.
Ако работите за някого, то Вие сте „ нает”. Човекът, за когото работите, е Вашият
„ работодател”. Вашият работодател ще спира данъкът и социалните осигуровки от
Вашата заплата и ще ги плаща на нас. На края на данъчната година (5 април)
той/тя ще Ви даде удостоверение P60 End of Year Certificate (Край на Годината),
което показва Вашият общ доход, данък и социални осигуровки за цялата година.
Ако работите за себе си, то Вие сте този/тази, който/която е пряко отговорен за
заплащане на данъка и социалните осигуровки до нас.
За повече информация относно социалното осигуряване отидете онлайн на
www.hmrc.gov.uk/nic/work/ni-uk.htm
Вашият социалноосигурителен номер
За да можете да работите във Великобритания, Ви е необходим национален
социалноосигурителен номер. Той се използва за проследяване на информацията
относно това колко социалноосигурителни вноски сте платили. Ако не притежавате
такъв номер, ще трябва да подадете молба за издаването му. Позвънете в отдела
за издаване на социалноосигурителен номер на Jobcentre Plus на тел. 0845 600
0643 от 08:00 ч. до 18:00 ч., всеки понеделник до петък
За повече информация относно подаването на молба за издаване на национален
социалноосигурителен номер отидете онлайн на
www.dwp.gov.uk/lifeevent/benefits/ni_number.asp
За повече информация относно видовете документи, необходими за издаването
на национален социалноосигурителен номер, отидете онлайн на
www.dwp.gov.uk/lifeevent/benefits/ni_number.asp
Данъчен Кредит за трудовозаети лица
Възможно да сме в състояние да Ви изплатим данъчен кредит на трудовозаети
лица, в случай, че работите, но взимате ниска заплата. Тези пари са да Ви
помогнат в ежедневните Ви разходи. Можете да ги получите дори и да не плащате
данък. Ако преустановите работа или я смените, трябва да ни уведомите за това.
За повече информация
• отидете онлайн на www.hmrc.gov.uk/taxcredits/
• позвънете на помощния телефон на Данъчни Кредити: 0845 300 3900
(+442890908316 извън Великобритания). Отворен от 08:00 ч. до 20:00 ч., всеки
понеделник до петък

Докато пребивавате във Великобритания е възможно всички Ваши доходи или
капиталови печалби от чужбина да подлежат на данъчно облагане във
Великобритания. Съществуват специални правила и повече информация можете да
намерите на www.hmrc.gov.uk/nonresidents/coming_to_the_uk.htm Това е особено
важно ако доходите Ви от чужбина през коя да е данъчна година надвишават
£ 2,000 и сте пребивавали във Великобритания повече от 7 от последните 10 години.

Работа за работодател
Минимална Работна Заплата
Когато започнете работа, Вашият работодател ще Ви даде да попълните
формуляр P46 Employee without a P45 (Работник без формуляр Р45). Ако ни е
необходима допълнителна информация, ще Ви потърсим. Вашият работодател
е длъжен да Ви плаща поне минималната работна заплата по закон.
Съществуват различни минмални заплати за различните видове групи
работници. Размерът може да се променя всяка година.
За да се запознаете с настоящия размер на минималните работни заплати
• отидете онлайн на www.direct.gov.uk/nmw
• позвънете на помощния телефон за национална минимална работна заплата
0845 6000 678 Отворен от 09:00 до 17.00 ч., всеки понеделник до петък.
Можете да намерите повече информация относно заплащането от отдела за
Бизнес, Предприемачество и Регулативна Реформа. Отидете онлайн на
www.berr.gov.uk/employment/pay
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Работа като самонаето лице
Регистрация като самонаето лице
Ако работите за себе си или развивате собствен бизнес във Великобритания, то
Вие се самонаето лице и трябва да се регистрирате като такова.
Най-лесният начин да направите това е като позвъните на помощния
телефон за Нови Самонаети Лица. Или можете да попълните формуляр
Becoming self-employed and registering for National Insurance contributions
and/or tax (CWF1) Самонаемане и Регистриране за
социалноосигурителни вноски и/или данък (CWF1), с който можете да се
снабдите онлайн на www.hmrc.gov.uk/forms/cwf1.pdf
За повече информация относно самонаемане
• отидете онлайн на www.hmrc.gov.uk/selfemployed
• позвънете на помощния телефон за Нови Самонаети Лица: 0845 915 4515.
Отворен от 08:00 ч. до 20:00 ч., всеки понеделник до петък
Изчисляване на размера на данъка от данъчнозадълженото лице
Ако работите за себе си, ще плащате данък и социални осигуровки според системата
за Изчисляване на данъка от данъчнозадълженото лице (Self Assessment) и ще
трябва да съхранявате документация, с която да удостоверявате Вашите приходи и
разходи. Вие ще плащате данък и социални осигуровки посредствам поълването на
формуляр, наречен Данъчна декларация за изчислен от данъчнозадълженото лице
данък (Self Assessment tax return).
За повече информация относно изчисляването на данъка от
данъчнозадълженото лице (Self Assessment) и данъчната декларация за
изчислен от данъчнозадълженото лице данък (Self Assessment tax return)
• отидете онлайн на www.hmrc.gov.uk/sa
• позвънете на помощния телефон за изчисляване на данъка от
данъчнозадълженото лице (Self Assessment): 0845 900 0444 Отворен от
08:00 ч. до 20:00 ч. всеки ден с изключение на 25 и 26 декември, и 1 януари
За повече информация относно съхраняването на документация
• отидете онлайн на www.hmrc.gov.uk/startingup/keeprecs.htm или
• позвънете на помощния телефон за Нови Самонаети Лица: 0845 915
4515.Отворен от 08:00 ч. до 20:00 ч., всеки понеделник до петък

Работа в строителната индустрия
Ако желаете да работите в строителната индустрия, трябва да се
регистрирате като самонаето лице и също така да се регистрирате в
системата Строителна индустрия.
За да се регистрирате като самонаето лице, позвънете на помощния
телефон за Нови Самонаети Лица: 0845 915 4515
За да се регистрирате в системата Строителна индустрия, позвънете на
помощния телефон за системата Строителна индустрия: 0845 366 7899. Отворен
от 08:00 ч. до 20:00 ч. всеки ден с изключение на 25 и 26 декември, и 1 януари
За повече информация относно системата Строителна индустрия
• отидете онлайн на www.hmrc.gov.uk/new-cis
• позвънете на помощния телефон за системата Строителна индустрия.
Данък Добавена Стойност (ДДС)
ДДС представлява данък върху стоки и някои услуги, внасяни във
Великобритания. Ако имате бизнес, възможно е да се наложи да се
регистрате по ДДС.
За да разберете дали е необходимо да бъдете регистрирани по ДДС,
погледнете The VAT guide (Notice 700) ръководството за ДДС (Обявление
700) Търсете него.
• онлайн на www.hmrc.gov.uk/VAT
• от помощния телефон на Националната Консултативна Служба: 0845 010
9000 (+44 292 050 1261 извън Великобритания). Отворен от 08:00 ч. до
20:00 ч., всеки понеделник до петък.
Продажба на алкохол
Ако установявате бизнес, свързан с алкохол, и желаете да внасяте алкохол
във Великобритания, трябва да знаете правилата и и да потърсите
професионален съвет.
За повече информация, вижте Registered Excise Dealers and Shippers (Notice 203)
Регистрирани Акцизни Брокери и Товарители (Обявление 203) и Occasional
Importers – EU trade in excise goods (Notice 204) Случайни Вносители - Търговия
на акцизни стоки в ЕС (Обявление 204) Търсете него.
• онлайн на www.hmrc.gov.uk
• от помощния телефон на Националната Консултативна Служба: 0845 010
9000 (+44 292 050 1261 извън Великобритания ). Отворен от 08:00 ч. до
20:00 ч., всеки понеделник до петък.

Внасяне на стоки във
Великобритания
Донасяне на стоки с Вас
Мита и данъци
Ако пътувате до Великобритания от чужбина, има лимити на това какво и
колко можете да донесте със себе си. Някои стоки са напълно забранени.
За информация относно това, което можете да донете със себе си във
Великобритания, и колко, вижте A Customs Guide for Travellers entering the
UK (Notice 1) Упътването за Посетители, влизащи във Великобритания
(Обявление 1), Търсете него.
• онлайн на www.hmrc.gov.uk
• или позвънете на помощния телефон на Националната Консултативна
Служба: 0845 010 9000 (++44 292 050 1261, ако звъните от държава,
различна от Великобритания). Отворен от 08:00 ч. до 20:00 ч., всеки
понеделник до петък.
Ако внесете повече отколкото е позволено, ще трябва да платите мито и
данък върху стоките.
Ако внесете повече отколкото е позволено и не ни съобщите за това,
Вашите стоки могат да Ви бъдат отнети и да не бъдат върнати. Това
включва и превозното средство, с което ги внасяте.
Внасяне на алкохол
Какъвто и алкохол да внасяте, трябва да е за лично ползване. Ако внесете
алкохол във Великобратания и искате да го продадете, ние ще приемем
това като бизнес и Вие ще трябва да платите мито върху него.
За повече информация, вижте Registered Excise Dealers and Shippers (Notice 203)
Регистрирани Акцизни Брокери и Товарители (Обявление 203) и Occasional
importers – EU trade in excise goods (Notice 204) Случайни Вносители - Търговия
на акцизни стоки в ЕС (Обявление 204) Търсете него.
• онлайн на www.hmrc.gov.uk
• от помощния телефон на Националната Консултативна Служба: 0845 010
9000 (++44 292 050 1261 извън Великобритания). Отворен от 08:00 ч. до
20:00 ч., всеки понеделник до петък.

Изпращане на стоки във Великобритания
Акциз
Ако изпращате определени стоки до Великобритания от чужбина, например
цигари и тютюн, алкохол и подаръци, ще трябва да платите акциз. Начинът
на плащане зависи от мястото, от където ги изпращате. Ако не платите
митото, ние можем да отнемем стоките и да не ги върнем.
• От Европейския Съюз (EС)
Ако пращате стоки в границите на ЕС, необходимо е да се уговорите с някой
във Великобритания, който да плати митото.
• Извън границите на Европейския Съюз (ЕС)
Ако изпращате стоки от държава извън ЕС, трябва да попълните
митническа декларация от типа CN22 или CN23, с които можете да се
снабдите от пощата в страната, от която изпращате стоките. Във
Великобритания ще изчислим митото и ДДС, които ще трябва да платите
преди да можете да вземете пакета от съответния пощенски клон.
За повече информация вижте A guide for international post users (Notice 143)
Упътване за международни клинети на пощенски услуги (Обявление 143)
Търсете него.
• онлайн на www.hmrc.gov.uk
• от помощния телефон на Националната Консултативна Служба: 0845 010
9000 (+44 292 050 1261 извън Великобритания). Отворен от 08:00 ч. до
20:00 ч., всеки понеделник до петък.

Обслужване
на клиенти
Нашето обещание
Ангажимент на HM Данъчна и Митническа служба
Ние се стремим да осигуряваме висококачествено обслужване с
напътствия, които са прости, ясни и точни.
Ние ще
• бъдем професионални и от помощ
• работим почтено и справедливо и
• се отнасяме към Вашия случай с пълна конфиденциалност в рамките на закона.
Ние се стремим да работим по Вашите дела бързо и точно, така щото Вие
да получите или платите единствено дължимата сума.
Решаване на проблеми
Ако не сте удовлетворени от нашето обслужване, моля уведомете
служителя, който се занимава с Вашия случай, за причините на Вашето
неудовлетворение. Ние ще се пострараем да разрешим проблемът колкото
се може по-скоро и да отстраним причината за оплакването Ви.
Ако продължавате да сте неудовлетворени, поискайте оплакването Ви да
бъде отнесено до мениджър Жалби.

Клиенти със специални нужди
Ние предлагаме спектър от услуги за клиенти със специални нужди
включително
• достъп на инвалидни колички до почти всички HMRC Информационни
центрове
• помощ при попълване на формуляри
• за хора със слухово увреждане
- RNID Typetalk
- слухови апарати.
Можем също да организираме допълнителна помощ, като например:
• домашни посещения, в случай, че сте трудноподвижни или имате
отговорност да се грижите за някого и нямате възможност да посетите
наш информационен център
• преводачески услуги
• жестомимични преводи
• брошури с едри букви, на брайлов език и в аудио формат.
За пълен адрес, моля
• отидете онлайн на www.hmrc.gov.uk/enq или
• свържете се с нас. Ще ни намерите в Tелефонния Указател под HM
Данъчна и Митническа Служба.
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Тази брошура е извадка от HM Данъчна и Митническа служба (HMRC).
Разяснява системи, за които Вие трябва да знаете в случай, че дойдете
да работите във Великобритания. Също така Ви казва какво трябва да
направите и как ние можем да помогнем.

