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Sveiki
atvykę
Atvykę į Jungtinę Karalystę galite ieškoti darbo arba jau jį turėti.
Daugelis atvažiuoja čia gyventi ir dirbti pirmą kartą taip toli nuo namų,
kitoje šalyje.
Šiame vadove sužinosite apie mūsų
• Pajamų mokestį ir nacionalinį draudimą bei
• Akcizus ir muitus.

Šis informacinis lapelis yra iš Jos Didenybės mokesčių inspekcijos (HMRC). Čia
yra aiškinamos skirtingos sistemos, apie kurias jums reikia žinoti, jei atvykstate
dirbti Jungtinėje Karalystėje. Jūs taip pat sužinosite, ką turite daryti ir kaip mes
galime jums padėti.

Darbas Jungtinėje
Karalystėje

Pirmiausia
Mokesčiai ir nacionalinis draudimas
Jei dirbate Jungtinėje Karalystėje, paprastai turite mokėti mokesčius ir nacionalinį
draudimą iš savo atlyginimų. Mokėjimo dydis ir būdas priklauso nuo
• kiek jūs uždirbate
• ar dirbate savarankiškai, ar darbdaviui
Norėdami pamatyti esamus mokesčių tarifus ir nacionalinį draudimą, kurį turėsite
apmokėti, apsilankykite tinklalapyje www.hmrc.gov.uk/rates/index.htm
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Jūs turite sumokėti
• Mokestį už švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugas
• Nacionalinį draudimą, kad galėtumėte gauti atitinkamas išmokas ir
valstybinę pensiją
Jei kažkam dirbate, jūs esate „pasamdytas“. Asmuo, kuriam dirbate yra jūsų
„darbdavys“. Jūsų darbdavys mokės mums mokesčius ir nacionalinį draudimą iš
jūsų atlyginimų. Mokestinių metų pabaigoje (balandžio 5 d.), gausite P60 End of
Year certificate (metų pabaigos sertifikatą „P60“), kuriame bus nurodyta, kiek iš
viso sumokėjote mokesčių ir nacionalinio draudimo į metus.
Jei dirbate savarankiškai, turėsite tiesiogiai mums sumokėti mokesčius ir
nacionalinį draudimą.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie nacionalinį draudimą, apsilankykite
tinklalapyje www.hmrc.gov.uk/nic/work/ni-uk.htm
Jūsų nacionalinio draudimo numeris
Norint dirbti Jungtinėje Karalystėje, jums reikia turėti nacionalinio draudimo numerį.
Jis skirtas tam, kad galima būtų atsekti, kiek nacionalinio draudimo esate
sumokėjęs. Jei neturite nacionalinio draudimo numerio, turite jį įsigyti.
Paskambinkite „Jobcentre Plus“ nacionalinio draudimo paskyrimo įstaigos numeriu
0845 600 0643. Skambinti galite pirmadieniais – penktadieniais, 8–18 val.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie nacionalinio draudimo numerio įsigijimą,
apsilankykite tinklalapyje www.dwp.gov.uk/lifeevent/benefits/ni_number.asp
Norėdami gauti daugiau informacijos apie priemonių tipus, reikalingus
nacionaliniam draudimui įsigyti, apsilankykite tinklalapyje
www.dwp.gov.uk/lifeevent/benefits/ni_number.asp
Darbo mokesčių kreditas
Mes galime jums mokėti darbo mokesčių kreditą tuo atveju, jei jūs dirbate ir
gaunate nedidelį atlyginimą. Šie pinigai skirti jūsų kasdieninėms išlaidoms. Jūs
galite juos gauti net jei nemokate mokesčių. Jei nustosite dirbti arba pakeisite
darbą, turėsite mums pranešti.
Norėdami gauti daugiau informacijos
• apsilankykite tinklalapyje www.hmrc.gov.uk/taxcredits/
• paskambinkite mokesčių kredito pagalbos telefonu 0845 300 3900
(+442890908316 iš už Jungtinės Karalystės ribų). Skambinti galite
pirmadieniais – penktadieniais, 8–20 val.

Kai gyvenate Jungtinėje Karalystėje, jums gali tekto mokėti mokesčius, kuriais Jungtinė
Karalystė apmokestina bet kokias iš užsienio gaunamas pajamas bei pajamas iš kapitalo
padidėjimo. Yra nustatytos specialios taisyklės, apie kurias galite daugiau sužinoti
interneto adresu www.hmrc.gov.uk/nonresidents/coming_to_the_uk.htm Tai itin
svarbu, jei jūsų pajamos, gaunamos iš užsienio, per mokestinius metus viršija £ 2000, ir
jūs gyvenote Jungtinėje Karalystėje ilgiau kaip 7 metus per pastaruosius 10 metų.

Darbas darbdaviui
Nacionalinis minimalus darbo užmokestis
Pradėjus dirbti, darbdavys jums duoda užpildyti P46 Employee without a P45 („P46“
darbuotojo forma be „P45“ ) formos. Jei mums reikės daugiau informacijos, mes su
jumis susisieksime. Pagal įstatymą, darbdavys jums turi sumokėti minimalų darbo
užmokestį. Skirtingoms darbuotojų grupėms taikomos skirtingi minimalių darbo
užmokesčio tarifai. Šie tarifai gali keistis kiekvienais metais.
Norėdami sužinoti esamus darbo užmokesčių tarifus
• apsilankykite tinklalapyje www.direct.gov.uk/nmw
• paskambinkite nacionalinio minimalaus darbo užmokesčio pagalbos telefonu 0845
6000 678 Skambinti galite pirmadieniais – penktadieniais, 9–17 val.
Galite rasti daugiau informacijos apie Verslo, įmonių ir reguliavimo reformų
departamento išmokas. Apsilankykite tinklalapyje www.berr.gov.uk/employment/pay
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Savarankiškas darbas
Savarankiškai dirbančio asmens registracija
Jei dirbate savarankiškai ar įkūrėte savo verslą Jungtinėje Karalystėje, esate
savarankiškai dirbantis asmuo ir privalote įsiregistruoti.
Tai galite padaryti lengviausiu būdu, paskambinę Pradedančio savarankiškai
dirbti asmens pagalbos telefonu. Arba galite užpildyti Becoming self-employed
and registering for National Insurance contributions and/or tax (CWF1)
(Savarankiško darbo ir užsiregistravimo nacionalinio draudimo įnašo ir / arba
mokesčio mokėjimo formą (CWF1)), kurią galite gauti apsilankę tinklalapyje
www.hmrc.gov.uk/forms/cwf1.pdf
Norėdami gauti daugiau informacijos apie savarankišką darbą
• apsilankykite tinklalapyje www.hmrc.gov.uk/selfemployed
• paskambinkite Pradedančio savarankiškai dirbti asmens pagalbos telefonu
0845 915 4515. Skambinti galite pirmadieniais – penktadieniais, 8–20 val.
Mokesčių dydžio nustatymas sau pačiam
Jei dirbate savarankiškai, turite mokėti mokesčius ir nacionalinį draudimą pagal
mokesčių dydžio nustatymo schemą ir, turite saugoti įrašus, nurodančius kiek
užsidirbote ir kiek išleidote pinigų. Užpildę mokesčių deklaracijos formą,
apmokėsite mokesčius ir nacionalinį draudimą.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie mokesčių dydžio nustatymą sau
pačiam ir mokesčių deklaraciją
• apsilankykite tinklalapyje www.hmrc.gov.uk/sa
• paskambinkite Mokesčių dydžio nustatymo pagalbos telefonu 0845 900 0444
Skambinti galite kiekvieną dieną, 8–20 val., išskyrus šv. Kalėdų dieną, pirmąją
dieną po Kalėdų ir Naujųjų metų dieną
Norėdami gauti daugiau informacijos apie įrašų išsaugojimą
• apsilankykite tinklalapyje www.hmrc.gov.uk/startingup/keeprecs.htm arba
• paskambinkite Pradedančio savarankiškai dirbti asmens pagalbos telefonu
0845 915 4515. Skambinti galite pirmadieniais – penktadieniais, 8–20 val.

Darbas statybos pramonėje
Jei norite dirbti statybos pramonėje, turite užsiregistruoti kaip savarankiškai dirbantis
asmuo, o taip pat užsiregistruoti, kad gautumėte statybos pramonės kortelę.
Norėdami užsiregistruoti kaip savarankiškai dirbantis asmuo, paskambinkite
Pradedančio savarankiškai dirbti asmens pagalbos telefonu 0845 915 4515
Norėdami už--siregistruoti, kad gautumėte statybos pramonės kortelę,
skambinkite statybos pramonės kortelės pagalbos telefonu 0845 366 7899.
Skambinti galite kiekvieną dieną, 8–20 val., išskyrus Šv. Kalėdų dieną, Kalėdinių
dovanų dieną ir Naujųjų metų dieną
Norėdami gauti daugiau informacijos apie statybos pramonės kortelę
• apsilankykite tinklalapyje www.hmrc.gov.uk/new-cis
• Paskambinkite statybos pramonės kortelės pagalbos telefonu
Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
PVM yra mokestis už prekes ir kai kurias paslaugas, importuojamas į Jungtinę
Karalystę. Jei turite savo verslą, gali būti, kad jums reikės užregistruoti PVM.
Norėdami sužinoti, ar jums reikės užregistruoti PVM, žiūrėkite The VAT guide
(Notice 700) (PVM vadovą (700 pranešimas)) prieinamas
• tinklalapyje www.hmrc.gov.uk/VAT
• Nacionalinės patarimų įstaigos telefonu 0845 010 9000 (+44 292 050 1261 už
Jungtinės Karalystės ribų). Skambinti pirmadieniais – penktadieniais, 8–20 val.
Prekyba alkoholiu
Jei pradedate su alkoholiu susijusį verslą, ir norite įvežti alkoholį į Jungtinę
Karalystę, turite žinoti taisykles, ir turėtumėte pasitarti su profesionalais.
Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Registered Excise Dealers and Shippers
(Notice 203) (Registruotų akcizo prekiautojų ir siuntėjų (203 pranešimą)) ir
Occasional Importers – EU trade in excise goods (Notice 204) (Atsitiktinių
importuotojų – akcizo prekių prekyba Jungtinėje Karalystėje (204 pranešimą)).
Juos galite rasti
• tinklalapyje www.hmrc.gov.uk
• Nacionalinės patarimų įstaigos telefonu 0845 010 9000 (+44 292 050 1261 ne
Jungtinėje Karalystėje) Skambinti galima 8.00 – 20.00 val. Pirmadienį –penktadienį.

Prekių importas į
Jungtinę Karalystę
Prekių įvežimas su savimi
Muitai ir mokesčiai
Jei norite atvykti į Jungtinę Karalystę iš užsienio, turite apsiriboti kokių ir kiek
prekių galite vežtis. Kai kurias prekes uždrausta vežti.
Norėdami gauti informacijos apie tai, kiek ir kokių prekių galite vežtis į Jungtinę
Karalystę, žr. A Customs Guide for Travellers entering the UK (Notice 1). (Atvykusiųjų
į Jungtinę Karalystę, muito vadovą (1 pranešimą)), jį galite rasti
• tinklalapyje www.hmrc.gov.uk
• arba paskambinkite Nacionalinės patarimų įstaigos telefonu 0845 010 9000
(+44 292 050 1261 už Jungtinės Karalystės ribų). Skambinti pirmadieniais
– penktadieniais, 8–20 val.
Jei atsivešite daugiau prekių nei galima, turėsite sumokėti muito ir prekių mokestį.
Jei atsivešite daugiau prekių nei galima ir nepranešite apie tai mums, jūsų
gaminiai gali būti atimti ir negrąžinti. Taip pat bus atimta ir transporto
priemonė, kuria buvo atvežtos prekės.
Alkoholio įvežimas
Bet koks atvežtas alkoholio gaminys turi būti skirtas tik jūsų naudojimui. Jei
atvešite alkoholio gaminių į Jungtinę Karalystę prekybai, mes traktuosime tai
kaip verslą ir už tai turėsite sumokėti muito mokesčius.
Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Registered Excise Dealers and
Shippers (Notice 203) (Registruotų akcizo prekiautojų ir siuntėjų (203

pranešimą)) ir Occasional importers – EU trade in excise goods (Notice 204)
(Atsitiktinių importuotojų – akcizo prekių prekyba Jungtinėje Karalystėje (204

pranešimą)), kuriuos galite rasti
• tinklalapyje www.hmrc.gov.uk
• Nacionalinės patarimų įstaigos telefonu 0845 010 9000 (+44 292 050 1261
už Jungtinės Karalystės ribų). Skambinti galite pirmadieniais –
penktadieniais, 8–20 val.

Prekių siuntimas į Jungtinę Karalystę
Akcizas
Jei siunčiate tam tikras prekes į Jungtinę Karalystę iš užsienio, pvz.
cigaretes ir tabaką, alkoholį ir dovanas, jus turėsite sumokėti akcizą.
Mokėjimo būdas priklauso nuo to, iš kur prekes siunčiate. Jei nesumokėsite
akcizo, mes galėsime atimti iš jūsų prekes ir negrąžinti.
• Iš Europos Sąjungos (ES) šalių
Jei siunčiate gaminius iš ES šalių, turite susitarti su kokiu nors asmeniu,
esančiu Jungtinėje Karalystėje, kad sumokėtų akcizą.
• Iš už Europos Sąjungos (ES) šalių ribų
Jei siunčiate gaminius iš už ES ribų, turite užpildyti muitinės deklaracijos
pažymą, CN22 arba CN23, kurią galite gauti pašte, šalyje, iš kurios
siunčiate. Jungtinėje Karalystėje mes apskaičiuosime akcizą ir PVM, kuriuos
turėsite sumokėti prieš tai, kai surinksite siuntinį iš jūsų vietinio pašto
rūšiavimo skyriaus.
Norėdami gauti daugiau informacijos žr. A guide for international post users (Notice
143) (Tarptautinių pašto vartotojų vadovą (143 pranešimą)), kurį galite gauti

• tinklalapyje www.hmrc.gov.uk
• Nacionalinės patarimų įstaigos telefonu 0845 010 9000 (+44 292 050 1261
už Jungtinės Karalystės ribų). Skambinti galite pirmadieniais –
penktadieniais, 8–20 val.

Klientų
aptarnavimas
Mūsų pažadas
Jos Didenybės mokesčių inspekcijos įsipareigojimas
Mes siekiame suteikti aukštos kokybės aptarnavimą paprastai, aiškiai ir tiksliai
suteikdami informaciją.
Mes
• būsime profesionalūs ir paslaugūs
• veiksime sąžiningai ir objektyviai
• tvarkysime jūsų reikalus griežtai remdamiesi įstatymais
Mes siekiame greitais ir kruopščiai tvarkyti jūsų reikalus, kad galėtumėte gauti ar
mokėti tikslias sumas.
Problemų sprendimas
Jei esate nepatenkinti aptarnavimu, leiskite jus aptarnaujančiam asmeniui
išsiaiškinti kilusias problemas. Mes išspręsime problemas ir nusiskundimus kaip
įmanoma greičiau.
Jei ir toliau jūsų netenkina aptarnavimas, nurodykite savo nusiskundimus
pretenzijų skyriaus vadovui.

Klientai, turintys individualių poreikių
Mes siūlome klientams, turintiems individualių poreikių, platų paslaugų
pasirinkimą, įskaitant
• galimybę privažiuoti su invalido vežimėliais į visus HMRC Konsultacinius centrus
• pagalbą pildant įvairias formas
• žmonėms su klausos sutrikimais
- „RNID Typetalk“ sistema
- indukcines kilpas
Taip pat galime suteikti papildomą paramą, pvz.,
• apsilankymus namuose, jei jūsų mobilumas ribotas arba turite ką nors prižiūrėti
namuose ir negalite atvykti į mūsų konsultacinius centrus
• vertėjo paslaugas
• vertimą ženklų kalba
• informacinius lapelius stambiu šriftu, Brailio raštu ir garso juostoje
Norėdami gauti išsamesnės informacijos
• apsilankykite tinklalapyje www.hmrc.gov.uk/enq arba
• susisiekite su mumis. Mūsų, Jos Didenybės mokesčių inspekcijos, kontaktus
rasite telefonų knygoje
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www.hmrc.gov.uk
Šis informacinis lapelis yra iš Jos Didenybės mokesčių inspekcijos (HMRC). Čia yra
aiškinamos skirtingos sistemos, apie kurias jums reikia žinoti, jei atvykstate gyventi ir dirbti
Jungtinėje Karalystėje. Jūs taip pat sužinosite, ką turite daryti ir kaip mes galime jums padėti.

