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Какво прави правителството, за да помогне на
Самонаетите лица (self-employed)

• Self- Employment Income Support Scheme – до 80% от средната ви 

месечна печалба като безвъзмездна помощ

• Government benefits – Universal Credit, Jobseeker’s Allowance, 

Employment and Support Allowance, Income support, New Enterprise 

Allowance, Housing benefit

• VAT and SA tax payments deferral – отлагане на задълженията ви по ДДС и 

данък доход.

• Отлагане на плащанията по ипотечни кредити с 3 месеца

• Възможности за допълнителен бизнес 
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Self- Employment Income Support Scheme (SEISS)–
Безвъзмездна помощ за Самонаети лица

• Хора, които са били регистрани като селфиплойд през 2018-2019 и са подали 
данъчна декларация за съответната година

• Работили сте като селфимплойд и през 2019-2020 и планирате да продължите 
да работите през 2020-2021

• Доходът ви е отрицателно афектиран от КОВИД-19

• Средната ви печалба е под £50,000 на година

• Ако за трите години 2016-17, 2017-18, 2018-19 имате доходи и от заплата по 
договор и като селфимплойд повече от половината от доходите ви трябва да са 
от селфимплоймънт.

Какво представлява схемата

Кой може да кандидатства

• Схемата е предназначена за физически лица, които работят и са регистрирани 

като Селфимплойд

• Дава възможност да получите 80% от средната ви печалба през последните 3 

години до максимум от £2,500 на месец
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Self- Employment Income Support Scheme (SEISS)– Безвъзмездна
помощ за Самонаети лица

• Регистриран сте като селфимплойд от 2016-17. Печалбата ви за 2016-17,17-18, 18-19 
е съответно 12,000 , 18,000  и 22,000.

• Общо за 3те години 42,000 / 36 * 80% = £933 на месец.

Как се изчислява сумата която може да получите

Пример 1

• Събират се печалбата ви от селфимплоймънт за 3те години 2016-17, 2017-18, 2018-

19 и се разделят на 36, за да се сметне средният ви месечен доход, след което се 

умножава по 80%, за да разберете месечната сума, която ще получавате

• Ако не сте били регистриран като селфимплойд през 3те години, се взема дохода 

ви от регистрацията нататък. 

Пример 2
• Регистриран сте като селфимплойд от 2018-19. Печалбата ви за годината е 

£15,000

• Сумата, която може да очаквате е 15,000/12*80%=1000 на месец

Все още неизвестно
• AIA – Броят ли се в печалбата големи разходи като покупка на бус?

• На колко месеца са разделя годишния доход ако сте почнали по средата на 
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Self- Employment Income Support Scheme (SEISS)–
Безвъзмездна помощ за Самонаети лица

• Правителството ще направи уеб страница, където ще могат да се пускат 
апликациите – все още схемата не е отворена за апликации

• Ние сме насреща да помагаме с апликацията

• Ще ви уведомим когато схемата е отворена

• Ако не сте сигурен дали се квалифицирате и за каква сума пишете ни на 
n.atanasov@shubraka.co.uk

• Официална информация от правителството на английски

https://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-
employment-income-support-scheme

Кога може да очаквате плащанията

Как се кандидатсва

• Най-рано Юни месец

• Очаква се схемата да продължи 3 месеца и да получите 3те месеца на куп
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Government Benefits – Държавни помощи

• Universal credit – безвъзмездна помощ от държавата ако сте без работа или 
имате нисък доход. Замества много стари видове помощи като – Child Tax 
Credit, Housing benefit, Income Support, Income-based Jobseekers Allowance (JSA), 
Income-related Employment and Support Allowance (ESA), Working Tax credits

• New Style Employment and Support Allowance – ако сте инвалид или сте болен 

• Ако получавате стария вид помощи като Working Tax Credits, Housing benefit etc 
– помислете много внимателно какво декларирате

Какво се е променило

Видове Държавни помощи

• От 6ти Април временно отпада прагът от минимална заплата за 

селфимплойд лица, които са в бизнес повече от година при Universal Credits

• Universal credits се увеличават с £20 на седмица

• Може да се кандидатства изцяло онлайн и няма нужда да се ходи на 

интервюта в Job Centre Plus, за да доказвате, че си търсите работа

• Housing benefit вече задължително покрива поне 30% от пазарната стойност 

на наема в района
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Universal Credits
Колко може да получавате

• Зависи от дохода ви

• Максималните суми на месец са 

Обстоятелства Максимална помощ 2020/21

Не-семеен и под 25г £342.72

Не-семеен и на 25г или повече £409.89

Семеен и двамата сте под 25г - сумата е 

общо за двамата £488.59

Семеен и поне един е на 25г или 

повече - сумата е общо за двамата £594.04

Добавка за първото дете
£277.08 (родено преди 6ти Април 2017)

£231.67 (Родено след 6ти Април 2017)

Добавка за всяко следващо дете £231.67

Ако детето ви е инвалид от £126.11 до £396.08

Помощ с разходи за детска градина до 85% от разходите

Помощ за наема Зависи от наема ви, и в кой район живеете
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Universal Credits
Пример

• Двойка над 25 години с едно дете родено преди Април 2017.

Какво ви се полага преди да се вземат под внимание приходите ви

Семеен и поне един е на 25г или 

повече - сумата е общо за двамата £594.04

Добавка за първото дете £277.08

Помощ с наема - всеки район определя 

собствен процент, но трябва да 

покрива поне 30% от пазарната 

стойност £500.00

Общо потенциална помощ £1,371.12

Семейни приходи на месец

Г-н Иванов £1,200.00

Г-жа Иванова £520.00

Общо семейни приходи £1,720.00

Сума с която се намаляват максималния universal credit £902.79

Чиста сума на месец която получавате £468.33

Първите £287 от приходите ви не се вземат под внимание, след това за всеки паунд приход 

помощите ви се намаляват с 63 пенса.
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Universal Credits

Как да кандидатствате

• https://www.gov.uk/universal-credit/how-to-claim

• Решението отнема до 4 седмици

• Първото плащане е след 5 седмици

• Ако имате нужда от помощ обърнете се към нас
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VAT and SA tax payments deferral – отлагане на
задълженията ви по ДДС и данък доход.

• VAT – ДДС – Временно отлагане на плащанията дължими между 20 Март 2020 

и 30 Юни 2020

• Ако искате може да платите както обикновено

• Ако изберете да отложите няма да има лихва или глоби до 31 Март 2021

• Няма нужда да се обаждате на HMRC

VAT

Income Tax – Self Assessment tax due 31 July 2020

• Отнася се ако плащате предварителни вноски за данъка на година 2020-21

• Втората вноска, която е дължима 31 Юли 2020, може да се отложи до 31 

Януари 2021

Стари неплатени задължения

• Ако имате вече просрочени задължения, които не можете да платите се 
обадете на HMRC, за да помолите да бъдат разсрочени. 

• HMRC Coronavirus Helpline, Tel 0800 015 9559, Mon to Fri, 8am to 8pm, Sat 8am 
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Отлагане на плащанията по ипотечни кредити с 3 месеца

• Ако имате ипотечен заем може да отложите месечните плащания по 

ипотеката за 3 месеца, някои банки предлагат и до 6 месеца. 

• Обърнете се директно към банката, където е ипотеката ви

• Това също се отнася и за Help to Buy заеми
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Възможности за допълнителен бизнес

• Уроци от Юхан, Китай – бум на доставките на храна и фармацевтика по домовете

• Амазон набират хора за депа и куриери

• Заплатата е завишена с £2 на час

• Amazon Flex

• Fast food home delivery

• Co-op –търсят 5,000 екстра работници

• Pharmacies – Lloyds Pharmacy – 1,500 екстра работници

• Как вашият бизнес може да помогне на правителството?

• https://www.gov.uk/coronavirus-support-from-business
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Вашите Въпроси

• Николай Атанасов, АСА, Директор , Shubraka Accounting Services

• Имейл – n.atanasov@shubraka.co.uk

• Телефон – 079 5763 9141 / 020 8638 0631

• Web – Shubraka.co.uk

.
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С какво можем да ви помогнем

• Навременна информация за промени в данъчната система

• Помощ при подаване на документи за Universal Credits

• Помощ при подаване на документи за Self- Employment Income Support 
Scheme (SEISS)

• Регистрация като селфимплойд и ДДС

• Подаване на ДДС и годишни декларации

• Счетоводство на фирми.

Как да се свържете с нас


