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Chartered Accountants & Registered Auditors


Virüs salgını nedeni ile işleri düşen, kapatan, veya kazancı düşen işletmelere
maaş ödemesi yapamayan işletmelere işçilerine v ödeyemedikleri maaşın yüzde
seksenini (bordronun 80%i- maximum £2500) işletmelere geri verileceği
söylendi. Maas yardimlari uc ayicin mart da dahil belirlendi ama durumun
uzamasi halinde bu tekrar gözden geçirilecek. Isci cikarilmalarinin onune
gecmek icin hukumet paketi acikladi.



Zorda kalan işletmelere kredi yardımı 6 faizsiz dönemi 12 aya cikarildi, bu
haftadan itibaren yürürlüğe girecek.



Mart, Nisan, Mayis ceyrek VAT dönemindeki odemeler ertelendi.



Diğer vergilerde gerektiğinde HMRC aranarak ve durumlari belirtilerek odeme
kolayligi istenebilecek.



Tüm mağazalar, barlar, tiyatrolar, müzik mekanları, restoranlar ve diğer
konaklama veya eğlence amaçlı işletmeler önümüzdeki 12 ay için iş yeri belediye
vergisi (business rate) ödemeyecekler.



Rayiç bedeli (rateable value) £51.000 'dan düşük olan tüm işletmelere £25.000’ a
kadar nakit yardım yapılacak.



Small Business Rate Relief hakkı olan işletmelere £10,000 nakit yardımı
yapılacak.



Ayrıca pubların ve restoranların planlama uygulaması (Plannıng and
permission) olmadan paket servisi sunabilecek.



Yerel yönetimler bu önlemlerin maliyetini tamamen karşılayacak.



Sigorta tazminatı talep edebilmeleri için yeterli durum oluştuğunun güvencesi
verildi. Yani Covid 19 dan kaynaklanan zararların varsa vede işletme sigortanız
varsa zararının tazmini için başvuruda bulunabilirsiniz. Bu sigorta salgın bir
hastalık nedeni ile kazanç kaybı veya iş kesintisi)gibi şartlari kapsiyorsa)
sigortanızdan bu kayıp için talepte bulunabilirsiniz.
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Sahislar icin:
 Calisanlar Government gateway (bireysel vergi hesabı) açıp buradan ne maas
belirtilmis görebilirler. https://www.access.service.gov.uk/login/signin/creds
 Bütün ortaokul vede kolej sınavları bu yıl için iptal edildi.
 Tüm ehliyet sınavları iptal edildi.
 Kira ödeyen kişiler için yardımlar housing benefit (Universal Credit) üzerinden
yapılacak.
 Self-employed ( kendi adina calisanlar) universal credit üzerinden SSP (hastalık
parası) alabilecekler.Self-employed olanlar temmuz daki ara ödemeleri Ocak
2021 ayına kadar tax ertelendi.
Ankara anlasmasi;


Ankara anlasmasi self-employed lar icin ozel bir aciklama olmamaktadir. Yardim
alinmamis gerekiyor fakat bu çok özel bir durumu olduğundan ve tum islemlere
verdiğinden bir sorun çıkmayabilir. Durum acikliga cikdiginda tekrar paylasim
yapacagim.

Son Açıklamalar – 23 Mart 2020


Süpermarket-Eczacı-Yemek satan yerler dışında bütün iş yerleri kapanması lazım Bu kara
3 hafta sonra tekrar gözden geçirilecek



Şimdilik Takeaway ve Delivery servislerinde henüz kısıtlama yoktur



Günde bir kere spor yapmak için çıkabilirsiniz fakat bunu tek yapacaksınız ve ya ayni
evde yaşayan kişilerle



2 kişiden fazla dış alanlarda buluşma yasağı



Sosyal toplantılar (düğün, parti vs) yasaklandı



Polis kontrolları uygulanacak

Registered to carry on audit work in the UK and Ireland by the Institute of Chartered Accountants in England and Wales
214 Lower Addiscombe Road, Croydon, CR0 7AB
T: 020 8090 2183 F: 020 8150 6487 E: sguryel@guryel.co.uk

Beklenen açıklamalar
Serbest çalışanlara İstihdam Ücreti – bu henüz kesinleşmedi ve sadece bir tasarıdır


Tasarı self employed olanların son 3 yıllık net kazançlarının aylık ortalamasını 80% olucak
VEYA £2917 aylık – hangisi daha düşükse
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