Informacinis lapas apie Universalaus kredito išmoką
Universalus kreditas yra valstybinė išmoka, skirta padėti su pragyvenimo išlaidomis. Ši išmoka
yra skirta tiems, kurie nedirba, arba tiems, kurie gauna mažas pajamas.
Universalaus kredito išmoka yra suskirstytas į šešias dalis:
1. Standartinė pašalpa svyruoja tarp 265.31 ir 525.72 svarų per mėnesį.
2. Pinigai, skirti už vaikus iki 16 metų, arba - jeigu jie lanko mokyklą ar kolegiją - iki 20
metų.
3. Pinigai, skirti būstui.
4. Pinigai, skirti už neįgalumą, arba rimtus sveikatos sutrikimus, įtakojančius jūsų galimybę
dirbti.
5. Pinigai, skirti už neįgalaus žmogaus slaugą.
6. Pinigai, skirti padengti vaikų priežiūros išlaidas, kol jūs dirbate.
Reikalavimai
Norint gauti universalaus kredito išmoką, jūs turite:
1. Būti vyresni nei 18 metų (kai kuriais atvejais jūs galite atitikti reikalavimus, jeigu esate
16 ar 17 metų)
2. Būti jaunesni nei valstybinės pensijos amžiaus (šis amžius, priklausomai nuo jūsų lyties ir
gimimo datos, svyruoja tarp 60 - 68 metų ribos, daugiau informacijos apie tai rasite
paspaudę šią nuorodą: https://www.gov.uk/state-pension-age).
3. Būti JK ar Airijos gyventoju (daugiau informacijos apie valstybines pašalpas rasite
atskirame informaciniame lape).
4. Nestudijuoti pilnu etatu (tačiau yra išimčių).
5. Sutikti su ieškovo įsipareigojimais.
6. Neturėti daugiau nei 16,000 svarų taupymo sąskaitoje.
Universalaus kredito išmoką galima gauti ir būnant poroje, ir netgi tuo atveju, kai vienas iš
poroje esančių žmonių yra vyresnis nei pensijinio amžiaus, arba studijuoja pilnu etatu. Tačiau,
jeigu jūsų partneris yra jaunesnis nei 18 metų, nėra JK gyventojas, yra kalėjime, arba negali gauti
pašalpos dėl savo imigracijos statuso - jūs galite pateikti prašymą kaip atskiras asmuo. Jūs
nebūsite laikomi pora, jeigu jūsų partneris su jumis negyvena, arba jeigu jo nebus, ar nėra
daugiau nei 6 mėnesius.
Ieškovo įsipareigojimai
Ieškovo įsipareigojimas apibrėžia ką jūs sutinkate daryti, kad pasiruoštumėte įdarbinimui,
ieškotumėtes darbo, arba padidintumėte gaunamas pajamas, jeigu jau esate įdarbintas. Šis
įsipareigojimas bus pritaikytas prie jūsų asmeninių aplinkybių, ir sukurtas po pokalbio su jumis.
Tam, kad atitiktų jūsų besikeičiančias aplinkybes, ir vietinę darbo rinką, įsipareigojimas bus
reguliariai peržiūrimas ir koreguojamas. Nevykdant su įdarbinimu susijusių sąlygų, nurodytų
ieškovo įsipareigojimo dokumente, jūsų pašalpa gali būti sumažinta.
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Su įdarbinimu susijusios sąlygos nebus taikomos jeigu:
●
●
●
●
●

Jums priskirtas invalidumas arba sveikatos sutrikimai, ribojantys jūsų galimybes dirbti,
Jūs slaugote neįgalų žmogų,
Jūs rūpinatės jaunesniu nei 1 metų vaiku,
Jūs laukiatės kūdikio, ir jums yra likę 11 arba mažiau savaičių iki gimdymo,
Jūsų alga yra pakankamai didelė.

Finansiniai Reikalavimai
Jūs neatitinkate reikalavimų, jeigu jūsų taupomosios sąskaitos pajamos viršija 16,000 svarų
limitą. Viršijus 6,000 svarų taupomųjų pajamų ribą, kiekviena 250 svarų suma lemia 4.35 svarais
sumažėjusią pašalpą per mėnesį.
Jūsų uždarbiui nėra jokios atitikimo ribos. Tačiau, 55% jūsų atlyginimo bus atskaityti nuo jums
skirtos išmokos. Tai reiškia, kad jeigu gaunate dideles pajamas, jūsų universalaus kredito išmoka
gali sumažėti iki nulio.
Paraiškai aktualios pajamos yra ta pinigų suma, kurią gaunate atskaičius mokesčius, nacionalinį
sveikatos draudimą ir pensijines įmokas (kitaip vadinama grynosiomis pajamomis).
Jeigu esate atsakingi už vieną ar daugiau vaikų, jums yra suteikiama 573 svarų per mėnesį darbo
išmoka (angl. Work Allowance). Jeigu gaunate išmokas susijusias su apgyvendinimu, ši suma
yra sumažinama iki 344 svarų per mėnesį. Gaunama universalaus kredito išmokos suma bus
sumažinta 55% pajamų, viršijančių jūsų darbo išmoką.
Kitos jūsų gaunamos pajamos, tokios kaip - pensija, kitos pašalpos, alimentai, studijų paskola,
arba patikos fondo išmokos - bus taip pat nuskaičiuojamos. 100% šio tipo lėšų yra
nuskaičiuojamos.
Vaikai
Jūs galite gauti pašalpas už vaikus, gyvenančius su jumis. Jums bus skirta 290 svarų per mėnesį
už pirmąjį vaiką, ir 244.58 svarų per mėnesį už kiekvieną sekantį vaiką.
Jeigu jūsų vaikas yra trumpam išvykęs, ir jeigu vaiko nebuvimas namie trunka ne daugiau nei 6
mėnesius, jis vis dar laikomas ‘gyvenančiu namie’. Jeigu vaikas išvyksta į užsienį, jis gali būti
išvykęs ne ilgiau nei 1 mėnesį.
Vaikas gali gyventi daugiau nei su vienu asmeniu. Dėmesys yra skiriamas standartiniam
gyvenimo modeliui, o ne laiko tarpui praleistam su vienu ar kitu asmeniu, vienoje ar kitoje
vietoje. Kada vaikas gyvena dviejose arba daugiau vietų, tik asmuo, kuriam priklauso
pagrindinės atsakomybės už vaiką, gaus išmoką. Jeigu jūsų vaikas su jumis gyvena tik
savaitgaliais, tačiau jūs esate pagrindinis vaiko globėjas, jūs galite gauti universalaus kredito
išmoką už vaiką.
Asmuo yra laikomas pagrindiniu vaiko globėju, kada:
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.

● Priima sprendimus už kasdienį vaiko gyvenimą,
● Aprūpina vaiką drabužiais, batais, asmens higienos priemonėmis, ir kitais produktais
naudojamais kasdien,
● Yra įrašytas kaip pagrindinis kontaktas mokykloje, poliklinikoje, ir/arba
● slaugo vaiką, kai vaikas serga.
Vaikas gali turėti tik vieną pagrindinį globėją.
Jeigu jūsų vaikai yra vyresni negu 16 metų, jie turi atitikti papildomus reikalavimus. Jūs galite
gauti išmokas už rūpinimąsi vaikais iki rugsėjo 1 dienos po jų 19-ojo gimtadienio. Jie privalo
lankyti mokyklą arba kolegiją. Jų kursas neturėtų jiems suteikti universitetinio išsilavinimo
laipsnio, aukštojo mokslo diplomo arba aukštojo mokslo nacionalinio diplomo (angl. higher
national diploma), ar bet kokio kito diplomo aukštesnio nei vidutinio arba profesinio mokslo
kvalifikacijos. Jų kursas turi susidaryti iš vidutiniškai 12 valandų mokymosi, praktinio darbo,
arba prižiūrimų studijų per savaitę. Jeigu jūsų vaikams yra 19 metų, jie turėjo būti priimti į
mokslo institucijas prieš jų 19-ąjį gimtadienį.
Norint gauti išmoką už vaiko priežiūros išlaidas - darželį, vaikų priežiūros paslaugas, ar dienos
centrus - jūs turite būti dirbantis asmuo. Jūs turite pranešti Darbo ir pensijos departamentui kiek
išleidžiate vaiko globai. Tai galite padaryti internetu, per savo universalaus kredito paskyrą.
Jums bus skirta 85% jūsų sumokėtos sumos išmoka, neviršijanti 646.35 svarų per mėnesį (už
vieną vaiką) arba 1,108.04 svarų per mėnesį (už du ar daugiau vaikų).
Apgyvendinimas
Jeigu mokate nuomą arba paslaugų mokesčius, jūs galite gauti išmoką, padėsiančią su jūsų
apgyvendinimo išlaidomis. Didžiausia galima suma priklauso nuo Vietinės būsto pašalpos jūsų
rajone. Daugiau informacijos apie tai galite rasti čia.
Skirtingo dydžio būstas atitinka skirtingo dydžio pašalpą. Išmokos dydis priklauso ne nuo buto ar
namo dydžio, o nuo jums priskiriamų miegamųjų kambarių kiekio, atsižvelgiant į socialinės
pašalpos nuostatas. Tokiu atveju, suma, kurią gausite iš mūsų, gali būti mažesnė už pinigų sumą,
kurią mokate už savo būstą. Kiekvienas asmuo(enys) sekančiuose punktuose gali gauti po
kambarį:
●
●
●
●
●

Jūs (ir jūsų partneris jeigu esate pora),
Du vaikai iki 10 metų,
Du tos pačios lyties vaikai,
Kitas vaikas (pavyzdžiui, jeigu turite 3 vaikus, ir du iš jų jau gyvena viename kambaryje),
Kitas su jumis gyvenantis suaugęs asmuo.

Tos pačios lyties vaikai iki 16 metų turėtų dalintis vienu kambariu. Tai yra taikoma ir vaikams
iki 10 metų, nepriklausomai nuo jų lyties.
Jeigu nuomojatės būstą iš savivaldybės arba apgyvendinimo asociacijos, jūsų nuoma bus
mokama tiesiogiai asociacijai (jums nebus mokama Vietinio apgyvendinimo pašalpa). Jeigu
turite daugiau miegamųjų kambarių negu jums priklauso, ši suma bus sumažinta. Jeigu turite
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vieną papildomą miegamąjį, jūsų išmoka bus sumažinta 14%. Jeigu turite du ar daugiau
papildomų miegamųjų, jūsų išmoka bus sumažinta 25%. Tai yra vadinama „miegamojo
mokesčiu“. Tam, kad padengti „miegamojo mokesčio“ išlaidas, jūs galite pateikti prašymą gauti
diskrecinę būsto išmoką iš Škotijos Vyriausybės. Daugiau informacijos apie tai rasite čia
https://www.gov.scot/policies/social-security/support-with-housing-costs/
Apgyvendinimo išmoka gali būti sumokėta arba jums, arba jūsų būsto savininkui.
Neįgalumas
Darbo ir pensijų departamentas įvertins ar jūs galite dirbti. Jums reikės užpildyti vertinimo formą
ir pateikti dokumentus, įrodančius jūsų sveikatos būklę. Jeigu bus nuspręsta, kad jūs dirbti
negalite, jums bus paskirta papildoma universalaus kredito išmoka.
Jeigu esate atsakingas už neįgalaus žmogaus slaugą, jūs galite gauti išmoką taip pat. Šio tipo
išmokos reikalavimai yra tokie patys, kaip ir reikalavimai globėjo pašalpai gauti. Daugiau
informacijos apie globėjo pašalpą galite rasti čia - https://www.gov.uk/carers-allowance
Jeigu jūsų vaikas turi negalią, jus gausite papildomą 414.88 svarų per mėnesį išmoką
nepriklausomai nuo jau gaunamos išmokos už vaikus, apibūdintos viršuje. Dažnai ši išmoka gali
sumažėti, jeigu vaikas gali gauti neįgalumo pašalpą (angl. Disability living allowance), vaiko
neįgalumo išmoką (angl. Child disability payment), arba nepriklausomo asmens išmoką (angl.
Personal independence payment).
Pašalpų riba
Pinigų išskaičiavimas yra taikomas ir tada, kada pašalpų riba yra viršijama. Standartinė pašalpų
riba yra 1,116.67 svarų vienišiems bevaikiams asmenims. Jeigu vieniši tėvai turi vaikų, arba
jeigu paraiška yra bendra tarp poros, ši riba padidėja iki 1,666.67 svarų. Dažniausiai pašalpos
riba yra didžiausia socialinių išmokų suma vienam žmogui (į šią sumą įeina visos pašalpos,
įskaitant ir universalaus kredito išmoką).
Universalaus kredito išmoka yra dažniausiai mokama kas mėnesį, tačiau, jeigu gyvenate
Škotijoje, galite pasirinkti ją gauti kas dvi savaites.
Kas bus jeigu jūsų prašymas yra atmetamas?
Jeigu jūsų prašymas yra atmetamas, galite prašyti Darbo ir pensijų departamento persvarstymo.
Tai turėtų būti atlikta per 1 mėnesį nuo atsakymo gavimo. Jeigu jūsų persvarstymo paraiška yra
vėl atmesta, jūs galite kreiptis į nepriklausomą pirmosios instancijos teismą (angl. First-tier
Tribunal). Tai turėtų būti atlikta per 1 mėnesį nuo atsakymo gavimo.
Kur kreiptis patarimų ar pagalbos?
•
•

Citizens Advice Scotland (liet. Škotijos piliečių konsultavimas) https://www.cas.org.uk/helptoclaim
Turn2Us - https://www.turn2us.org.uk/Get-Support
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•
•
•

Shelter - Error! Hyperlink reference not valid. (pagalba susijusi su apgyvendinimu)
Child Poverty Action Group (liet. Vaikų skurdo pagalbos grupė) https://askcpag.org.uk/home
Pateikti prašymą universalaus kredito išmokai gauti galite paspaudę šią nuorodą https://www.gov.uk/apply-universal-credit

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ: Šis informacinis lapas pateikia tik jūsų galimų teisių
santrauką. Jis nepateikia išsamaus jūsų teisių ir jūsų situacijos aprašymo, ir neturėtų būti
naudojamas teisinės konsultacijos tikslais. Norėdami gauti daugiau informacijos, atitinkančios
jūsų konkrečią situaciją, prašome kreiptis į kvalifikuotą advokatą ar kitą patarėją.
Dėmesio: Šiame dokumente paminėtų išorinių internetinių tinklalapių nuorodų turinys yra anglų
kalba
Projektas yra remiamas SCVO (Scottish Council for Voluntary Associations) įsteigto “Community Capacity and
Resilience” fondo ir Škotijos vyriasybės (5/5/2022)
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