
 

 

 

 

 Citizens Rights Project is a Scottish Charity, SC051204, regulated by the Scottish Charity Regulator (OSCR) and a company limited by guarantee in 

Scotland, company number SC561815. Citizens Rights Project is regulated by the OISC Ref No. N201900077. 
 

 

Creditul universal - fișă informativă 

Creditul universal este o plată din partea guvernului pentru a vă ajuta cu costurile de trai. Este 

pentru persoanele care nu lucrează sau care primesc venituri mici. 

Plățile pentru creditul universal sunt împărțite în șase părți: 

1. O indemnizație standard cuprinsă între 265,31 GBP și 525,72 GBP pe lună.  

2. Bani pentru copiii sub 16 ani sau, dacă sunt la școală sau la facultate, sub 20 de ani.  

3. Bani pentru locuință.  

4. Bani pentru dizabilități sau boli care vă limitează capacitatea de a munci.  

5. Bani pentru îngrijirea unei persoane cu handicap sever.  

6. Bani pentru a acoperi costul îngrijirii copiilor în timp ce lucrați.  

Cerințe 

Pentru a fi eligibil pentru Creditul universal, trebuie: 

1. Să aveți cel puțin 18 ani (în anumite cazuri, persoanele de 16 sau 17 ani se pot califica) 
2. Să fiți sub vârsta de pensionare de stat (care este cuprinsă între 60 și 68 de ani, în funcție 

de data nașterii și sex – poate fi consultată aici: https://www.gov.uk/state-pension-age); 

3. Să aveți reședința obișnuită în Regatul Unit sau Irlanda (a se vedea fișa noastră separată 

de informații privind accesul la beneficii pentru informații suplimentare); 

4. Să nu fiți student cu normă întreagă (deși există excepții); 

5. Să acceptați un angajament al solicitantului, și 

6. Să nu aveți economii de peste 16.000 GBP.  

Puteți solicita Creditul universal în cuplu, chiar dacă o persoană din cuplu este de peste vârsta 

de pensionare de stat sau studiază. Dacă partenerul dvs. are sub 18, ani, nu are reședința 

obișnuită în Regatul Unit, este în închisoare sau este exclus de la primirea de beneficii din 

cauza statutului său de imigrație, atunci puteți solicita ca persoană singură. Nu veți fi tratați 

drept cuplu dacă partenerul dvs. nu locuiește cu dvs. și se preconizează că absența acestuia va 

dura sau a durat mai mult de 6 luni.  

Angajamentul solicitantului 

Un angajament al solicitantului stabilește ceea ce ați convenit să faceți pentru a vă pregăti și a 

căuta un loc de muncă, sau pentru a vă crește câștigurile dacă aveți deja un loc de muncă. 

Acesta va fi adaptat la circumstanțele dumneavoastră. Este creat în urma unei conversații cu 

dv. Va fi revizuit în mod regulat, pentru a asigura că este în continuare adecvat pentru 

circumstanțele dvs. individuale și pentru piața locală a locurilor de muncă. Nerespectarea unei 

cerințe legate de muncă din angajamentul dvs. de solicitant poate duce la reducerea plății dvs. 

O cerință legată de muncă nu va fi impusă dacă, de exemplu: 

• Aveți o dizabilitate sau o boală care vă limitează capacitatea de a munci, 

• Aveți grijă de o persoană cu handicap sever, 

• Aveți grijă de un copil sub vârsta de 1 an, 

• Sunteți gravidă și mai sunt 11 săptămâni sau mai puțin până la data nașterii, 

• Câștigurile dv. sunt deja îndeajuns de mari.  

https://www.gov.uk/state-pension-age
https://www.gov.uk/guidance/universal-credit-and-students
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Cerințe financiare 

Dacă aveți economii de peste 16,000 GBP, nu sunteți eligibil pentru creditul universal.  Pentru 

fiecare 250 GBP peste 6.000, creditul dvs. universal este redus cu 4,35 GBP pe lună. 

Nu există un prag de venit pentru creditul universal. Cu toate acestea, 55% din venitul dvs. vă 

va fi dedus din revendicare. Acest lucru înseamnă că, dacă aveți venituri foarte mari, valoarea 

creditului universal pe care îl puteți primi este probabil să fie zero.  

Venitul dvs. după deducerea impozitului pe venit, a asigurărilor naționale și a contribuțiilor la 

pensie este relevant (venitul net).  

Dacă sunteți responsabil(ă) pentru unul sau mai mulți copii, vi se acordă o „indemnizație de 

muncă” de 573 GBP pe lună (aceasta se reduce la 344 GBP pe lună dacă primiți bani pentru 

costurile locuinței). Suma creditului universal pe care o primiți va fi redusă cu 55% din venitul 

care depășește indemnizația dvs. de muncă.  

Se deduc, de asemenea, alte venituri pe care le primiți – de exemplu, din pensie, din alte 

beneficii, din pensia alimentară, din împrumutul pentru studii sau dintr-un cont de economii. 

Se deduce 100% din acest tip de venit.  

Copii 

Puteți primi plăți pentru copiii care locuiesc de obicei cu dumneavoastră. Veți primi 290 GBP 

pe lună pentru primul copil și 244.58 GBP pe lună pentru fiecare copil ulterior. 

În cazul în care copilul este absent temporar de la domiciliu, acesta va continua să „locuiască 

de obicei” cu dv. atât timp cât se preconizează că absența va dura sau durează mai puțin de 6 

luni. În cazul în care copilul pleacă în străinătate, perioada de absență trebuie să fie mai mică 

de 1 lună.  

Un copil poate locui cu mai mult de o persoană. Accentul se pune pe modul normal de viață, 

mai degrabă decât pe cantitatea de timp petrecută cu o anumită persoană sau într-un anumit 

loc. În cazul în care un copil locuiește de obicei în două sau mai multe locuri, plata îi revine 

persoanei care are „responsabilitatea principală” pentru copil. Chiar dacă copilul locuiește cu 

dvs. numai în weekend, puteți primi în continuare elementul de plată pentru copil al creditului 

universal atâta timp cât dețineți „responsabilitatea principală” pentru copil. 

Este probabil ca o persoană să aibă „responsabilitatea principală” pentru un copil dacă: 

• Ia decizii zilnice cu privire la viața copilului, 

• Oferă copilului îmbrăcăminte, încălțăminte, articole de toaletă și alte articole necesare 

pentru traiul zilnic, 

• Este considerată ca fiind principalul contact pentru școala, medicul și stomatologul 

copilului, și/sau 

• Are grijă de copil atunci când este bolnav.  

O singură persoană poate deține responsabilitatea principală pentru copil.  

În cazul în care copilul are peste 16 ani, acesta trebuie să îndeplinească cerințe suplimentare. 

Puteți continua să primiți bani pentru îngrijirea acestora până la prima dată de 1 septembrie 
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după împlinirea vârstei de 19 ani. Trebuie să fie la școală sau la facultate. Cursul lor nu trebuie 

să ducă la acordarea unei diplome de învățământ superior, a unei diplome naționale superioare 

(HND) sau a oricărei alte calificări peste nivelul Advanced Higher. Cursul lor trebuie să implice 

în medie 12 ore de școlarizare, muncă practică sau studiu supravegheat pe săptămână. În cazul 

în care copilul are 19 ani, trebuie să fi fost acceptat la curs înainte de a împlini această vârstă.  

Pentru a primi bani pentru costurile de îngrijire a copiilor - cum ar fi creșa, o bonă sau îngrijirea 

de zi cu zi - trebuie să aveți un loc de muncă. Trebuie să comunicați Departamentului pentru 

Muncă și Pensii cât de mult ați cheltuit pentru îngrijirea copiilor. Acest lucru se poate face prin 

intermediul contului online pentru Creditul universal. Veți primi 85% din suma pe care ați 

plătit-o pentru îngrijirea copilului, până la maximum 646,35 GBP pe lună (pentru un copil) sau 

1.108,04 GBP pe lună (pentru doi sau mai mulți copii). 

Locuința 

Puteți primi plăți pentru locuință dacă plătiți chirie sau taxe pentru servicii pentru locuința dv. 

Suma maximă a chiriei pe care o puteți primi depinde de „Alocația locală pentru locuință” din 

zona dv. Acestea pot fi vizualizate  aici.  

Există alocații diferite pentru diferite dimensiuni ale casei. Nu este luată în considerare 

dimensiunea reală a casei dv. În schimb, se va lua în considerare numărul de dormitoare la care 

aveți dreptul în temeiul legislației privind beneficiile. Astfel, e posibil să primiți o plată mai 

mică decât chiria dv. reală. Le este permis un dormitor următoarelor persoane: 

• Dumneavoastră (sau dumneavoastră și partenerului dumneavoastră dacă faceți parte 

dintr-un cuplu), 

• Doi copii sub 10 ani, 

• Doi copii de același sex, 

• Orice alt copil (de exemplu, dacă aveți 3 copii și doi împart deja un dormitor) și 

• Orice alt adult care locuiește cu dv.  

Este de așteptat ca copiii sub 16 ani care sunt de același sex să împartă o singură cameră. La 

fel și copiii sub 10 ani, indiferent de sex.  

Dacă închiriați de la un consiliu sau o asociație de locuințe, chiria reală va fi plătită (nu alocația 

locală pentru locuință). Cu toate acestea, plata dv. va fi redusă dacă aveți mai multe dormitoare 

decât aveți dreptul. Dacă aveți un dormitor suplimentar, plata pentru locuință va fi redusă cu 

14%. Dacă aveți două sau mai multe dormitoare suplimentare, plata pentru locuință va fi redusă 

cu 25%. Acest lucru este denumit de obicei „taxa pe dormitor”. În Scoția, puteți solicita o plată 

discreționară pentru locuință din partea guvernului scoțian pentru a atenua efectul „taxei pentru 

dormitor”. Puteți afla mai multe informații aici - 

Error! Hyperlink reference not valid. 

Elementul pentru locuință al creditului dvs. universal vă poate fi plătit dv. sau direct 

proprietarului dvs., în funcție de preferință. 

Handicap 

Departamentul pentru Muncă și Pensii va evalua dacă sunteți capabil(ă) să lucrați. Va trebui să 

completați un formular de evaluare și să furnizați dovezi medicale. Dacă, în urma acestei 

https://www.gov.uk/government/publications/universal-credit-service-charges-guidance-for-landlords/universal-credit-service-charges-guidance-for-landlords#exhaustive-list-of-eligible-service-charges
https://www.gov.scot/publications/local-housing-allowance-rates-2021-2022/
https://www.gov.uk/health-conditions-disability-universal-credit
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evaluări, se decide că nu sunteți capabil(ă) să lucrați, veți primi o plată suplimentară ca parte a 

creditului dvs. universal.   

De asemenea, puteți primi bani în calitate de îngrijitor dacă aveți responsabilități de îngrijire 

regulate și semnificative pentru o persoană cu handicap grav. Cerințele pentru acest element 

sunt aceleași cu cerințele pentru indemnizația de îngrijitor. Mai multe informații despre 

indemnizația de îngrijitor pot fi găsite aici -  Error! Hyperlink reference not valid. 

În cazul în care copilul dvs. are dizabilități, veți primi o plată suplimentară de 414.88 GBP pe 

lună, pe lângă plățile pentru copiii menționați mai sus. O sumă mai mică se plătește, de obicei, 

în cazul în care copilul are dreptul la alocație de trai pentru handicap, la plata pentru handicapul 

copilului sau la plata pentru independența personală. 

Plafonarea beneficiilor 

Deducerile se efectuează, de asemenea, în cazul în care „plafonul de beneficii” este depășit. 

Acest „plafon de beneficii” este de 1116,67 GBP pe lună pentru solicitanții necăsătoriți și fără 

copii. Aceasta crește la 1666,67 GBP în cazul în care persoana necăsătorită are copii sau în 

cazul în care un cuplu depune o cerere comună. Acest plafon reprezintă, în general, valoarea 

maximă a beneficiilor sociale care pot fi plătite unei persoane (acesta include toate beneficiile, 

nu doar creditul universal).    

Creditul universal este de obicei plătit lunar, însă dacă locuiți în Scoția, puteți alege să îl primiți 

la fiecare două săptămâni.  

Ce se întâmplă dacă cererea îmi este refuzată? 

Dacă cererea dvs. este refuzată, puteți solicita Departamentului pentru Muncă și Pensii să o 

reconsidere. De obicei, acest lucru trebuie făcut în termen de 1 lună. În cazul în care cererea 

dvs. de reconsiderare este respinsă, puteți face contestație la Tribunalul independent de primă 

instanță. Acest lucru trebuie făcut în termen de o lună. 

De unde pot obține mai mult ajutor sau sfaturi?  

• Citizens Advice Scotland - https://www.cas.org.uk/helptoclaim  

• Turn2Us - https://www.turn2us.org.uk/Get-Support  

• Shelter - https://scotland.shelter.org.uk/about_us/contact_us/call_our_free_helpline 

(pentru consiliere privind locuințele) 

• Child Poverty Action Group - https://askcpag.org.uk/home  

• Puteți solicita creditul universal aici - https://www.gov.uk/apply-universal-credit  

 

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI: această fișă informativă oferă doar un rezumat al drepturilor 

la care ați putea avea acces. Aceasta nu oferă o descriere completă a drepturilor dvs. legale și 

nu ar trebui să fie considerată drept consultanță juridică. Dacă doriți informații mai detaliate 

cu privire la drepturile dvs. legale și la modul în care acestea v-ar putea afecta situația 

personală, trebuie să consultați un avocat calificat sau alt consilier.  

Notă: conținutul paginilor web externe cu linkuri în acest document este în limba engleză. 

https://www.cas.org.uk/helptoclaim
https://www.turn2us.org.uk/Get-Support
https://scotland.shelter.org.uk/about_us/contact_us/call_our_free_helpline
https://askcpag.org.uk/home
https://www.gov.uk/apply-universal-credit
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Sprijinit de Fondul comunitar pentru capacitate și reziliență al SCVO și finanțare din partea guvernului 

scoțian. (5/5/2022) 


