
Faktu lapa

Kas ir Skotijas maksājums par bērniem? 
Tas ir jauns maksājums ģimenēm, kuras saņem noteiktus pabalstus vai nodokļu kredītus, 
lai tām palīdzētu segt bērna uzturēšanas izdevumus. Tā apmērs ir 40 GBP, ko izmaksā 
vienreiz četrās nedēļās par katru bērnu vecumā līdz sešiem gadiem.

Kam tas pienākas? 
Skotijas maksājumam par bērniem var pieteikties gan strādājošie, gan nestrādājošie.

Tiesības to saņemt var būt personai, kura pati vai kuras partneris ir bērna vecāks vai pilna 
laika aprūpētājs(-a), ja bērns ir jaunāks par sešiem gadiem un viņi saņem nodokļu kredītus 
vai noteiktus pabalstus.*

 * Bērna nodokļu kredīts, ienākumu atbalsts, pensiju kredīts, darba nodokļu kredīts, 
vispārējs kredīts, uz ienākumiem balstīts pabalsts darba meklētājiem (JSA), ar 
ienākumiem saistīts nodarbinātības un atbalsta pabalsts (ESA).

Cik bērni katrā mājsaimniecībā var kvalificēties Skotijas maksājumam par bērniem?  
Prasībām atbilstošā ģimenē maksājumu saņems katrs bērns, kurš ir jaunāks par sešiem 
gadiem.

Kas notiek, kad bērnam aprit seši gadi? 
Kad bērnam aprit seši gadi, maksājumi tiek izbeigti. Tomēr Skotijas valdība ir pilnībā 
apņēmusies līdz 2022. gada beigām ieviest Skotijas maksājumu par bērniem, kuri ir 
jaunāki par 16 gadiem, atbilstoši DWP sniegtajiem datiem par atbilstīgajiem pabalstiem. 
Kad jaunais maksājums būs pilnībā ieviests, varēsiet iesniegt pieteikumu par bērniem 
vecumā līdz 16 gadiem.

Kā pieteikties? 
Mēs pieņemam pieteikumus pa savu bezmaksas palīdzības tālruni 0800 182 2222, pa 
pastu vai tiešsaistē vietnē mygov.scot/benefits/scottish-child-payment.

Kādi apliecinājumi ir nepieciešami?  
Apliecinājums, ka persona, kura iesniedz pieteikumu, ir atbildīga par bērnu vecumā līdz 
sešiem gadiem. Šādos gadījumos bērns parasti ir minēts pabalstu prasībā. Ja par vienu 
un to pašu bērnu pieteikumu iesniedz vairākas personas, mums ir noteikta procedūra, kā 
izlemt par maksājuma saņēmēju, priekšroku dodot personai, ar kuru bērns dzīvo kopā 
lielāko daļu laika.

Radinieki, kuri ir bērna aprūpētāji, taču nav viņa vecāki, var apliecināt atbildību, izmantojot 
tiesas rīkojumu, rakstisku vienošanos ar pašvaldību vai, atsevišķos gadījumos, 
pašvaldības atbalsta vēstuli.

Skotijas maksājums par bērniem 



 @SocSecScot    Social Security Scotland    0800 182 2222 

Šo informāciju var saņemt citās valodās vai veidos,  
piezvanot uz tālruņa numuru 0800 182 2222.

Vai ir nepieciešama informācija par partneri?  
Jā, ja abas personas dzīvo vienā mājsaimniecībā un ir:  
l laulātie; 
l partneri reģistrētās partnerattiecībās;  
l dzīvo kopā kā laulībā.

Kas notiek, ja pēc pieteikuma iesniegšanas situācija mainās? 
Ja situācija kādā brīdī mainās, par to ir jāsniedz informācija mums, lai nodrošinātu, 
ka cilvēki saņem visu, uz ko viņiem ir tiesības. Tas varētu ietvert izmaiņas saistībā ar 
pabalstu vai nodokļu kredītu saņemšanu vai dzīvesvietu.

Kā maksājumu var saņemt?  
Atbilstīgās ģimenes maksājumu saņem savā izvēlētajā kontā. Tās var ar mums 
sazināties, ja vēlas šo kontu mainīt. 

Kam šo naudu var izmantot?  
To, kā šo naudu izmantot, lai palīdzētu uzturēt savu ģimeni, katrs izlemj pats.

Vai tas ietekmē citus pabalstus?  
Nē. Tas netiek ņemts vērā Apvienotās Karalistes pabalstu un nodokļu kredītu 
novērtējumos.

Citi maksājumi 
Social Security Scotland nodrošina arī grūtniecības un zīdaiņu maksājumu, agrīno mācību 
maksājumu, skolas vecuma maksājumu un Best Start Foods. Tiem visiem var pieteikties 
vienā pieteikuma veidlapā. Lai uzzinātu, vai varat saņemt šos maksājumus, apmeklējiet 
mygov.scot/benefits/best-start.
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