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Bine aţi
venit!
Când veniţi în Regatul Unit, s-ar putea să căutaţi un loc de muncă sau
să aveţi un loc de muncă ce vă aşteaptă.
Pentru mulţi dintre dvs. aceasta va fi prima dată când trăiţi şi munciţi
departe de casă, într-o ţară diferită.
Acest ghid vă explică sistemele noastre de
• Impozit pe venit şi asigurare naţională şi
• Taxe vamale şi accize.

Acest ghid a fost editat de HM Revenue & Customs (HMRC, Oficiul de
venituri şi vamă). El explică sistemele pe care trebuie să le cunoaşteţi
dacă veniţi să lucraţi în Regatul Unit. De asemenea, vă arată ce aveţi
de făcut şi cum vă putem ajuta.

Munca în
Regatul Unit

Ce trebuie ştiut, înainte de toate
Impozitele şi asigurarea naţională
Dacă munciţi în Regatul Unit, va trebui, în mod normal, să plătiţi
impozite şi asigurarea naţională pe veniturile dvs. Cât aveţi de plătit
şi cum puteţi plăti depinde de:
• cât de mult câştigaţi şi
• faptul că lucraţi pentru cineva sau lucraţi pe cont propriu.
Pentru a vedea care sunt actualele niveluri ale impozitului şi asigurării
naţionale pe care vă puteţi aştepta să le plătiţi, accesaţi online adresa
www.hmrc.gov.uk/rates/index.htm

ni pentru
lu
a
v
te
â
c
t
ta
„Am aştep
um aş fi
c
a
r
a
d
,
a
tr
is
a mă înreg
demult;
i
a
m
o
tu
c
vrut s-o fi fă
ult timp să
m
a
e
r
p
t
a
lu
nu mi-a
ste plăcut
e
i
ş
a
m
le
b
o
rezolv pr
l că mi-am
tu
n
e
m
ti
n
e
s
să am
”. Wioletta
făcut datoria

Aveţi de plătit
• Impozite pentru servicii precum educaţia şi asigurările de sănătate şi
• Asigurarea naţională pentru a obţine anumite beneficii şi o pensie
de stat.
Dacă lucraţi pentru cineva, sunteţi ʻangajatʼ. Persoana pentru care
lucraţi este ʻangajatorulʼ dvs. Angajatorii dvs. vor preleva impozitele
şi asigurarea naţională din veniturile dvs. şi le vor plăti către noi.
La încheierea anului fiscal (5 aprilie) vă vor da un P60 End of Year
certificate (Certificat de sfârşit de an P60) care indică suma totală
care v-a fost plătită, impozitele şi asigurarea naţională pentru anul
respectiv.
Dacă lucraţi pe cont propriu, veţi răspunde direct pentru plata către
noi a impozitelor şi a asigurării naţionale.
Pentru mai multe informaţii cu privire la asigurarea naţională,
consultaţi online adresa www.hmrc.gov.uk/nic/work/ni-uk.htm
Numărul dvs. de asigurare naţională
Pentru a munci în Regatul Unit, aveţi nevoie de un număr de asigurare
naţională. Acesta este utilizat pentru a urmări ce sumă aţi plătit la
asigurarea naţională. Dacă nu aveţi un număr de asigurare naţională,
trebuie să faceţi cerere pentru a obţine unul. Apelaţi telefonic Centrul
de recrutare a forţei de muncă şi Serviciul de alocare a numerelor de
asigurare naţională la 0845 600 0643. Liniile sunt deschise de la 8,00
la 18,00, de luni până vineri.
Pentru mai multe informaţii cu privire la solicitarea unui Număr de
asigurare naţională, consultaţi online adresa www.dwp.gov.uk/
lifeevent/benefits/ni_number.asp
Pentru mai multe informaţii cu privire la tipurile de documente
doveditoare de care aveţi nevoie pentru a cere un Număr de asigurare
naţională, consultaţi online adresa www.dwp.gov.uk/lifeevent/
benefits/ni_number.asp
Creditul fiscal de lucru
S-ar putea să avem posibilitatea de a vă plăti un Credit fiscal de lucru,
dacă munciţi, dar aveţi un salariu mic. Aceşti bani sunt destinaţi să
vă ajute să faceţi faţă cheltuielilor cotidiene. Puteţi să-l obţineţi chiar
dacă nu plătiţi impozite. Dacă nu mai lucraţi sau dacă vă schimbaţi
locul de muncă trebuie să ne aduceţi la cunoştinţă acest lucru.
Pentru mai multe informaţii
• consultaţi online www.hmrc.gov.uk/taxcredits/
• apelaţi telefonic Tax Credits Helpline (Linia de asistenţă pentru
credite fiscale) la 0845 300 3900 (+44 289 090 8316 dacă sunaţi
din afara Regatului Unit). Linia telefonică este deschisă de la 8,00 la
20,00, de luni până vineri.

Fiindcă vă aflaţi în Regatul Unit, orice venit sau câştiguri de capital
din străinătate pot fi supuse impozitării de către Regatul Unit. Există
reguli speciale în acest sens, mai multe informaţi putând fi obţinute
la www.hmrc.gov.uk/nonresidents/coming_to_the_uk.htm Acest
lucru va fi deosebit de important, dacă aţi câştigat peste 2000 de lire
sterline din străinătate, în oricare an fiscal, şi aţi stat în Regatul Unit
mai mult de 7 din ultimii 10 ani.

Munca pentru un angajator
Salariul minim pe economie
Când începeţi să munciţi, angajatorul dvs. vă va da să completaţi un
formular P46 Employee without a P45 (P46 Angajat fără un P45). Dacă
avem nevoie de mai multe informaţii, vă vom contacta. Angajatorul dvs.
trebuie să vă plătească cel puţin salariul minim stabilit prin lege. Există
niveluri diferite de salarii minime pentru diferite grupuri de lucrători.
Aceste niveluri se pot schimba anual.
Pentru a afla nivelurile actuale ale salariului minim:
• accesaţi online www.direct.gov.uk/nmw
• telefonaţi la National Minimum Wage Helpline (Linia de asistenţă cu
privire la salariul minim) la 0845 6000 678. Liniile sunt deschise între
9,00 şi 17,00, de luni până vineri.
Puteţi obţine mai multe informaţii cu privire la plată de la Department
for Business, Enterprise and Regulatory Reform. Accesaţi online
www.berr.gov.uk/employment/pay
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Munca pe cont propriu
Înregistrarea ca liber profesionist
Dacă lucraţi pe cont propriu sau porniţi propria afacere în Regatul
Unit, atunci sunteţi lucrător pe cont propriu şi trebuie să vă
înregistraţi ca liber profesionist.
Cea mai simplă cale de a face acest lucru este să daţi telefon la
Newly Self-Employed Helpline (Linia de asistenţă pentru noii liber
profesionişti). Sau puteţi completa formularul Becoming self-employed
and registering for National Insurance contributions and/or tax
(CWF1)(Obţinerea calităţii de liber profesionist şi înregistrarea pentru
contribuţii la asigurarea naţională şi/sau impozite) pe care puteţi să-l
obţineţi online de la adresa www.hmrc.gov.uk/forms/cwf1.pdf
Pentru mai multe informaţii cu privire la munca pe cont propriu
• accesaţi online adresa www.hmrc.gov.uk/selfemployed
• telefonaţi la Newly Self-Employed Helpline (Linia de asistenţă
pentru noii liber profesionişti) la 0845 915 4515. Liniile sunt
deschise de la 8,00 la 20,00, de luni până vineri.
Autoevaluarea
Dacă lucraţi pe cont propriu, veţi plăti impozitele şi asigurarea
naţională în cadrul schemei pentru liber profesionişti şi trebuie
să ţineţi un registru pentru a demonstra cât aţi câştigat şi cât aţi
cheltuit. Veţi plăti impozite şi asigurare naţională completând
un formular intitulat Self Assessment tax return (Autoevaluare a
veniturilor impozabile).
Pentru mai multe informaţii cu privire la Autoevaluare şi
autoevaluarea veniturilor impozabile
• accesaţi online www.hmrc.gov.uk/sa
• apelaţi Self Assessment Helpline (Linia de asistenţă cu privire la
autoevaluare) la 0845 900 0444. Liniile sunt deschise de la ora 8,00
la ora 20,00, în fiecare zi, cu excepţia Crăciunului, Zilei Darurilor
(26 decembrie) şi Anului Nou.
Pentru mai multe informaţii cu privire la ţinerea registrului de venituri
şi cheltuieli
• accesaţi online www.hmrc.gov.uk/startingup/keeprecs.htm or
• apelaţi la Newly Self-Employed Helpline (Linia de asistenţă pentru
noii liber profesionişti) la 0845 915 4515. Liniile sunt deschise de la
ora 8,00 la ora 20,00, de luni până vineri.

Munca în industria construcţiilor
Dacă doriţi să lucraţi în industria construcţiilor, trebuie să vă
înregistraţi ca liber profesionist şi, de asemenea, să vă înregistraţi la
Schema de asigurări a industriei construcţiilor.
Pentru a vă înregistra ca liber profesionist, telefonaţi la Newly SelfEmployed Helpline (Linia de asistenţă pentru noii liber profesionişti)
la 0845 915 4515.
Pentru a vă înregistra în Schema industriei construcţiilor, telefonaţi
la Construction Industry Scheme Helpline (Linia de asistenţă pentru
Schema de asigurări a industriei construcţiilor) la 0845 366 7899.
Liniile sunt deschise de la ora 8,00 la ora 20,00, în fiecare zi, cu
excepţia Crăciunului, Zilei Darurilor (26 decembrie) şi Anului Nou.
Pentru mai multe informaţii privind Schema de asigurări a industriei
construcţiilor
• accesaţi online www.hmrc.gov.uk/new-cis
• telefonaţi la Construction Industry Scheme Helpline (Linia de
asistenţă pentru Schema de asigurări a industriei construcţiilor).
Taxa pe valoare adăugată (TVA)
TVA este o taxă aplicată asupra bunurilor şi asupra unor servicii
importate în Regatul Unit. Dacă aveţi o afacere, va trebui probabil să
vă înregistraţi pentru TVA.
Pentru a afla dacă trebuie să vă înregistraţi pentru TVA, consultaţi
The VAT guide (Ghidul TVA) (Notice 700). Îl găsiţi
• online la www.hmrc.gov.uk/VAT
• la National Advice Service Helpline (Linia serviciului naţional de
asistenţă) la 0845 010 9000 (+44 292 050 1261 pentru apeluri din
afara Regatului Unit). Liniile sunt deschise de la 8,00 la 20,00, de
luni până vineri.
Vânzarea alcoolului
Dacă veţi porni o afacere cu alcool şi doriţi să aduceţi alcool în Regatul
Unit, trebuie să cunoaşteţi legislaţia şi să cereţi sfatul unor profesionişti.
Pentru mai multe informaţii, vezi Registered Excise Dealers and Shippers
(Comercianţi şi transportatori înregistraţi ce plătesc accize) (Notice
203) şi Occasional Importers - EU trade in excise goods (Importatori
ocazionali – Comerţul UE cu bunuri accizate) (Notice 204) . Le găsiţi
• online la www.hmrc.gov.uk
• la National Advice Service Helpline (Linia serviciului naţional de
asistenţă) la 0845 010 9000 (+44 292 050 1261 pentru apelurile
din afara Regatului Unit). Liniile sunt deschise de la 8,00 la 20,00,
de luni până vineri.

Importul de bunuri în
Regatul Unit
Aducerea de bunuri cu dvs.
Taxele vamale
Dacă veniţi din străinătate în Regatul Unit, există limite cu privire la cât
de mult şi ce puteţi aduce cu dvs. Unele bunuri sunt complet interzise.
Pentru informaţii cu privire la ce puteţi aduce în Regatul Unit şi în ce
cantităţi, vezi A Customs Guide for Travellers entering the UK (Un ghid
vamal pentru călătorii care intră în Regatul Unit) (Notice 1). Îl găsiţi
• online la www.hmrc.gov.uk
• sau prin apel la National Advice Service Helpline (Linia serviciului
naţional de asistenţă) la 0845 010 9000 (+44 292 050 1261 pentru
apelurile din afara Regatului Unit). Liniile sunt deschise de la 8,00 la
20,00, de luni până vineri.
Dacă aduceţi mai mult decât este permis, s-ar putea să fiţi obligat să
plătiţi taxe vamale pentru acele bunuri.
Dacă aduceţi mai mult decât este permis şi nu ne declaraţi, bunurile
dvs. pot fi confiscate şi nereturnate. Inclusiv vehiculul pe care l-aţi
utilizat pentru a le aduce în ţară.
Aducerea de alcool
Alcoolul adus trebuie să fie pentru uz personal. Dacă aduceţi alcool
pentru a-l vinde în Regatul Unit, vom considera acest lucru ca o
afacere şi va trebui să plătiţi vamă şi impozite pentru ea.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Registered Excise Dealers and
Shippers (Comercianţi şi transportatori înregistraţi ce plătesc accize)
(Notice 203) şi Occasional Importers - EU trade in excise goods
(Importatori ocazionali – Comerţul UE cu bunuri accizate) (Notice 204).
Le găsiţi
• online la www.hmrc.gov.uk
• la National Advice Service Helpline (Linia serviciului naţional de
asistenţă) la 0845 010 9000 (+44 292 050 1261 pentru apelurile
din afara Regatului Unit). Liniile sunt deschise de la 8,00 la 20,00,
de luni până vineri.

Trimiterea de bunuri prin poştă în Regatul Unit
Accize
Dacă trimiteţi anumite bunuri prin poştă, din străinătate în Regatul
Unit, de exemplu, ţigări şi tutun, alcool şi cadouri, trebuie să plătiţi
accize. Cât veţi plăti depinde de locul din care le trimiteţi. Dacă nu
plătiţi accize, vă putem confisca bunurile şi să nu vi le mai înapoiem.
• Din interiorul Uniunii Europene (UE)
Dacă expediaţi bunuri prin poştă în interiorul UE, trebuie să aranjaţi
ca o persoană din Regatul Unit să plătească accizele.
• Din afara Uniunii Europene (UE)
Dacă expediaţi bunuri prin poştă din afara UE, trebuie să completaţi
o declaraţie vamală tip etichetă, CN22 sau CN23, pe care o puteţi
obţine de la Oficiul Poştal din ţara de unde trimiteţi bunurile. În
Regatul Unit, vom calcula accizele şi TVA pe care trebuie să le plătiţi,
înainte să puteţi ridica pachetul de la oficiul poştal local de sortare.
Pentru mai multe informaţi, vezi A guide for international post users
(Ghid pentru utilizatorii serviciilor poştale internaţionale) (Notice
143). Îl găsiţi
• online la www.hmrc.gov.uk
• la National Advice Service Helpline (Linia serviciului naţional de
asistenţă) la 0845 010 9000 (+44 292 050 1261 pentru apelurile
din afara Regatului Unit). Liniile sunt deschise de la 8,00 la 20,00,
de luni până vineri.

Serviciul vamal

Ce promitem
Angajamentul HM Revenue & Customs
Urmărim asigurarea unui serviciu de înaltă calitate, cu instrucţiuni
simple, clare şi exacte.
• Vom fi profesionişti şi utili
• Vom acţiona dând dovadă de integritate şi corectitudine şi
• Vom trata afacerile dvs. păstrând o confidenţialitate strictă, în
cadrul legii.
Dorim să tratăm afacerile dvs. cu promptitudine şi exactitate astfel
încât să primiţi sau să plătiţi numai suma datorată.
Rezolvarea corectă a problemelor
Dacă nu sunteţi mulţumit de serviciile noastre, vă rugăm să
comunicaţi persoanei care se ocupă de afacerile dvs. ce vă
nemulţumeşte. Vom acţiona cât mai rapid pentru a corecta situaţia şi
a rezolva reclamaţia dvs.
Dacă sunteţi în continuare nemulţumit, cereţi ca reclamaţia dvs. să fie
prezentată directorului care se ocupă de reclamaţii.

Clienţii cu necesităţi speciale
Oferim o serie de servicii clienţilor cu necesităţi speciale, inclusiv
• acces pentru scaunul cu rotile la aproape toate Centrele de
informaţii HMRC
• asistenţă la completarea formularelor
• pentru persoanele cu dificultăţi de auz
- RNID Typetalk (Serviciu de comunicare telefonică pentru
persoane cu deficienţe de auz)
- Sistem de comunicare electromagnetică (Induction loops)
De asemenea, putem acorda sprijin suplimentar, cum ar fi:
• vizite la domiciliu, dacă aveţi probleme de mobilitate sau de îngrijire
şi nu puteţi merge la unul din centrele noastre de informaţii
• serviciile unui interpret
• interpretarea limbajului semnelor
• prospecte cu scris mare, în alfabet braille
şi audio. Pentru detalii complete, vă rugăm
• accesaţi online www.hmrc.gov.uk/enq or
• contactaţi-ne. Ne veţi găsi în Cartea de telefon, la HM Revenue
& Customs.
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www.hmrc.gov.uk
Acest ghid a fost editat de HM Revenue & Customs (HMRC, Oficiul de venituri şi
vamă). El explică sistemele pe care trebuie să le cunoaşteţi dacă veniţi să lucraţi
în Regatul Unit. De asemenea, vă arată ce aveţi de făcut şi cum vă putem ajuta.

