PROGRAM HELP TO BY
PRZEWODNIK

www.sbsfinance.co.uk

PROGRAM HELP TO BY
PRZEWODNIK

WPROWADZENIE
W kwietniu 2013 roku rząd Wielkiej Brytanii uruchomił program Help to Buy,
program ten pomaga kupującym po raz pierwszy oraz zmieniającym dom
zakupić nieruchomość.
Wraz z rosnącymi cenami nieruchomości
i zamrożonymi płacami wiele osób utknęło
w błędnym kole wynajmu, który zjada
im szansę na zaoszczędzenie pieniędzy,
pozostawiając niewiele perspektyw
na kupno domu.
Program Help to Buy oferuje
nieoprocentowaną (przez pierwsze pięć lat)
pożyczkę kapitałową do 20% wartości
nieruchomości lub (od 2016r.) do 40%
na domy w Londynie.
Program pomocy przy zakupie jest większy
niż jakakolwiek poprzednia rządowa
inicjatywa mieszkaniowa i ma rzucić
światło na niedrogie mieszkania.
Ponad 211000 zostało zakupionych

za pomocą tego programu, ponad 1/3 (37%)
osób korzystających z programu Help to Buy
twierdzi, że nie mogłoby kupić
nieruchomości bez tej pomocy
a około 80% nie kupiłoby jej tak szybko.
Data zakończenia programu to marzec 2023,
do tego czasu Homes England spodziewa
się pożyczyć około 29 miliardów funtów na
wsparcie zakupu 492000
nieruchomości. Wcześniejsza zmiana
dotyczyć będzie dostępności programu
wyłącznie dla osób kupujących po raz
pierwszy od 2021 roku. Są też regionalne
różnice w dostępności i kosztach programu
Help to Buy, obejmuje je ten przewodnik.

https://www.politicshome.com/news/uk/economy/construction-industry/press-release/national-federation-builders/104559/we-should
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https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/uk/what-is-the-help-to-buy-scheme-and-why-is-it-controversial-38215151.htm
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Jak działa Help to Buy: pożyczka kapitałowa
Z pomocą Help to Buy, osoby kupujące po raz pierwszy jaki i właściciele
domów, otrzymują pożyczkę od rządu na zakup nowo wybudowanej nieruchomości o wartości do £600000. Kupujący otrzymają pomoc od Homes
and CommunitiesAgency (HCA), która współpracuje z firmą Target w ramach
pomocy administracyjnej.
Domy nie mogą być podnajmowane, wasz
stary dom nie może być częścią rozliczenia
i nie można posiadać innych nieruchomości
przy zakupie nowego domu.
Sama pożyczka musi być spłacona
do końca okresu kredytowania – 35 lat

to najdłuższy okres kredytowania
w ramach programu. Pożyczka może
zostać spłacona w całości, poprzez
płatności przyrostowe, zwane „schodami”
lub przy sprzedaży domu.

3.

5% depozytu
od kupującego
20% pożyczki od rządu

75% kredyt
hipoteczny

3.

£10k

Przykładowa cena domu

£40k

£150k

https://hoa.org.uk/advice/guides-for-homeowners/i-am-buying/help-to-buy/

£200k
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Jak stosowane są stopy procentowe
Kupujący w ramach programu nie zapłacą
odsetek ani innych opłat od pożyczki
w ciągu pierwszych pięciu lat. W szóstym
roku oprocentowanie wynosi 1.75%, po
czym opłata rośnie wraz z inflacją
w oparciu o indeks cen detalicznych (RPI)
plus 1% każdego roku.

Przykład:
Załóżmy, że kupujesz dom za £200000
z pożyczką kapitałową w wysokości £40000
(20%), oto jak spłata może wyglądać (liczby
obejmują miesięczną opłatę za zarządzanie
w wysokości £1, do zapłaty w momencie
rozpoczęcia spłacania kredytu).

ROK

SZACUNKOWE
RPI +1% (1)

OPROCENTOWANIE

OPŁATA ROCZNA +
OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE

1-5

n/a

0%

£12/year

6

n/a

1.75%

£700

7

6%

1.86%

£744

8

6%

1.97%

£788

9

6%

2.08%

£832

10

6%

2.21%

£840

Pamiętaj, że są to płatności roczne, które pokrywają jedynie odsetki od pożyczki
kapitałowej. Do tego musisz dodać miesięczne płatności za spłatę kredytu hipotecznego.
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Co się stanie, kiedy sprzedaż swój dom?
Możesz sprzedać swój dom w dowolnym
momencie, zarówno pożyczka kapitałowa
jak i kredyt hipoteczny muszą zostać
spłacone w momencie zakończenia
sprzedaży. Musisz skontaktować się
z National Post Sales Agency, która
wyznaczy niezależnego rzeczoznawcę
w celu przeprowadzenia wyceny Twojej
nieruchomości. Twoja nieruchomość
powinna być sprzedawana na otwartym
rynku w cenie wartości rynkowej
nieruchomości.
Jeśli sprzedaż swoją nieruchomość za więcej
niż jej wartość rynkowa, to kwota do spłaty
w Homes England w ramach pożyczki

kapitałowej będzie wyliczona na podstawie
rzeczywistej ceny sprzedaży. Homes
England nie wyrazi zgody na sprzedaż po
cenie niższej niż wartość rynkowa. Jeśli
są jakieś zaległości w opłatach lub zaległe
odsetki, należy je zapłacić najpóźniej
w momencie zakończenia sprzedaży.
Pamiętaj, że jest dostępna duża pomoc –
poinformuj Target, gdy odbędzie się wycena,
a oni doradzą Ci co robić dalej.
Kiedy sprzedajesz dom albo spłacasz kredyt
hipoteczny będziesz musiał spłacić pożyczkę
plus udział wzrostu wartości domu.
Na przykład:

Dom kupiony za £200.000, sprzedany za £250.000
wzrost wartości

25%

spłata pożyczki kapitałowej

£50,000 (£40,000 pożyczka + 25% wzrostu wartości domu)

kredyt hipoteczny

£150,000 (minus spłata kapitału)

•

Pozostałe £50000 (lub więcej) można wykorzystać jako depozyt na następny dom.

•

Dokładna kwota zależy od tego, ile spłaciłeś kredytu hipotecznego.

•

Możesz także spłacić część lub całość pożyczki w dowolnym momencie.

•

Minimalny procent, który możesz spłacić wynosi 10% wartości rynkowej twojego domu.

•

Kwota do zapłaty zależeć będzie od wartości rynkowej w danym momencie.
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Co się stanie jeśli wartość
nieruchomości spadnie?
Kiedy sprzedajesz swój dom, jeśli jeszcze nie spłaciłeś pożyczki kapitałowej, będziesz
spłacać od wartości rynkowej równy procentowi otrzymanej pomocy.
W związku z tym, zapłacisz mniej niż pożyczyłeś. Oznacza to również, że jeśli wartość
nieruchomości wzrosła, spłacisz większą sumę niż pożyczyłeś.

Czym jest pomoc agenta Help to Buy?
Agenci wyznaczani są przez Homes England i są do Twojej dyspozycji, aby przeprowadzić
Cię przez cały proces programu; wyjaśnią jak kryteria kwalifikacyjne oraz kwotowe wpłyną
na Twoją indywidualną sytuację.
Podczas, gdy administrują program Help to Buy: Pożyczka kapitałowa, nie obejmują one
programu gwarancji hipotecznych. Mają zatem upoważnienie do autoryzacji zakupu domu
w ramach programu pożyczek kapitałowych.

PROGRAM HELP TO BY
PRZEWODNIK
Jakie rodzaje programów Help to Buy
są dostępne?
Program Help to Buy (Szkocja) nowo
£165000. Dowiedz się więcej o dostępności
wybudowane, niedrogie nieruchomości programu na stronie internetowej Housing
Program administrowany przez Rząd Szkocji,
daje kupującym po raz pierwszy oraz
zmieniającym nieruchomość możliwość
zakupu nowej nieruchomości w cenie do
£200000. Maksymalna pożyczka kapitałowa
w wysokości 15% jest nieoprocentowana
przez cały okres jej trwania, program ma się
zakończyć do końca marca 2021 roku.

Program Help to Buy:
pożyczka kapitałowa Walia
Program administrowany przez rząd walijski,
oferuje 20% pożyczkę kapitałową na nowo
wybudowane nieruchomości dla osób
kupujących po raz pierwszy oraz
zmieniających dom, podobnie jak w Anglii.
Jednakże, jest tam kilka różnic:
• Maksymalny limit ceny nieruchomości jest
ustalony na £300000
• Wymagane jest udokumentowanie, że
wnioskodawcy kwalifikują się do programu
• Nie wszyscy kredytodawcy akceptują

Advice NI.

Help to Buy: wspólna własność
Współwłasność jest to program dostępny dla
tych, których nie stać na kredyt hipoteczny na
100% nieruchomości. Zamiast tego kupują
część nieruchomości (między 25% a 75%
wartości domu) i płacą czynsz od pozostałej
części do spółdzielni mieszkaniowej
(zwykle 3% rocznie). Masz też możliwość
dokupowania udziałów w nieruchomości,
jest to znane jako „staircasing”.
Możesz kupić dom w programie Help to Buy:
SharedOwnershipw Anglii, jeśl:
• Twoje gospodarstwo domowe zarabia
rocznie mniej niż £80000 poza Londynem
lub £90000 lub mniej w Londynie
• Jesteś osobą kupującą nieruchomość po
raz pierwszy, byłeś właścicielem domu, ale
teraz nie stać cię na kupno domu lub jesteś
właścicielem domu na zasadach shared
ownership i chcesz zmienić nieruchomość.

Współwłasność w Irlandii Północnej

Help to Buy dla personelu
sił zbrojnych

Irlandia Północna prowadzi program
współwłasności, w którym można kupić
część nieruchomości podczas gdy
spółdzielnia mieszkaniowa jest właścicielem
drugiej części i wynajmuje ją Tobie. Możesz
posiadać pomiędzy 50% a 90%
nieruchomości wycenionej na nie więcej niż

Ten program pozwala personelowi sił
zbrojnych pożyczyć do 50% wynagrodzenia
bez odsetek, aby sfinansować depozyt.
Maksymalna pożyczka wynosi £25000 i musi
zostać spłacona maksymalnie w ciągu 10 lat.
Program kończy się w grudniu 2019 roku
i ma zostać poddany sprawdzeniu.
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Help to Buy ISA
Help to Buy ISA to pula oszczędnościowa
zaprojektowana aby pomóc kupującym
po raz pierwszy zaoszczędzić na depozyt
na dom. Rząd dodaje 25% do Twoich
oszczędności, maksymalnie £3000 na
oszczędności £12000.

skorzystać z pomocy Help to Buy ISA,
ale musisz podjąć dodatkowe kroki.
Aby kwalifikować się do otrzymania 25%
bonusa nieruchomość musi:
•

Znajdować się w Wielkiej Brytanii

Aby zakwalifikować się do otrzymania
pomocy z programu Help to Buy ISA
musisz:

•

Cena zakupu nie może przekraczać
£250000 poza Londynem i £450000
w Londynie

•

Mieć ukończone 16 lat

•

Być jedynym domem, który posiadasz

•

Posiadać ważny numer ubezpieczenia
społecznego

•

Być miejscem, gdzie chcesz mieszkać

•

Być zakupiony w kredycie hipotecznym

•
•

•

Być rezydentem Wielkiej Brytanii

Ważna uwaga: Pomoc tego programu
Być kupującym po raz pierwszy i nie
będzie dostępna do listopada 2019
posiadać nieruchomości nigdzie indziej
roku. Jednak osoby posiadające
na świecie
otwarte Help to Buy ISA będą miały
Nie mieć w tym samym roku podatkowym
czas do 1 grudnia 2030 roku na
aktywnego konta ISA. Chociaż jeśli
otworzyłeś takie konto to nadal możesz wykorzystanie rządowego bonusa.
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LISA: alternatywna Help to Buy ISA
Lifetime ISA (LISA) oferuje taki sam 25% rządowy bonus jak Help to Buy ISA, ale istnieją
pewne kluczowe różnice:

1. Posiadacze LISA otrzymują
większy bonus

3. LISA zapewnia
większą elastyczność

Dzięki Lifetime ISA możesz dodać
maksymalnie £4000 w każdym roku
podatkowym aż do 50-tych urodzin.
To dodatkowe £1000 bonusa.

Po pierwszej wpłacie do wysokości £1200
na Help to Buy ISA, można oszczędzać tylko
£200 miesięcznie. Z LISA możesz wybrać
czy płacisz miesięcznie czy jednorazowo.
Tak długo jak trzymasz się limitu £4000
rocznie, możesz oszczędzać tak jak Ci
wygodnie.

2. LISA oferuje większy wybór
Korzystając z pomocy Help to Buy ISA
możesz kupić dom o wartości do
£250000 (lub £450000 w Londynie).
W przypadku LISA limitem jest dom
o wartości £450000 nawet poza Londynem.
LISA daje Ci również wybór oszczędzania
w gotówce lub inwestowania w akcje,
podczas gdy Help to Buy ISA pozwala tylko
na oszczędzanie w gotówce. Inwestowanie
na giełdach daje Ci większą szansę na
zarobienie pieniędzy niż gotówka. Ale
wiąże się to również z większym ryzykiem.
W przeciwieństwie do bezpieczeństwa
związanego z oszczędzaniem w gotówce,
wszystkie inwestycje mogą spaść na
wartości co może oznaczać, że odzyskasz
mniej pieniędzy niż wkładasz.

*See Appendix 4 for a comparison table of the two ISAs.

4. Ograniczenia
Ze względu na większe zalety LISA
w porównaniu z Help to Buy ISA, istnieją
surowsze zasady dotyczące wycofywania
pieniędzy. Jeśli zdecydujesz się wypłacić
pieniądze z LISA, i nie jest to wypłata na
zakup nieruchomości lubukończyłeś 60 lat,
będzie Cię zwykle obowiązywać 25% opłaty
rządowej, więc otrzymasz mniej pieniędzy
niż włożyłeś.
Ponadto LISA musi być otwarta przez okres
co najmniej 12 miesięcy zanim będzie
mogła być wykorzystana przy zakupie
nieruchomości. Jeśli nie spełnimy tego
warunku rząd nałoży stosowną opłatę.
Żaden z tych warunków nie dotyczy
Help to Buy ISA.
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Przyszłość programu Help to Buy
W budżecie na 2018 Kanclerz Skarbu Philip Hammond zaprezentował nowy program Help
to Buy: pożyczka kapitałowa, który zastąpi obecny w marcu 2021 roku. Nowy program
wprowadza dwie ważne zmiany: po pierwsze pomoc będzie dostępna tylko dla osób
kupujących po raz pierwszy, po drugie będzie obowiązywała górna granica ceny zakupu
nieruchomości ustalana na poziomie regionalnym.
Limity cenowe zostaną ustalone na 1,5 razy średniej regionalnej, prognozowanej ceny,
jak pokazano w tabeli poniżej.

Nowe limity cenowe dla programu Help to Buy

Region

limity cenowe dla
nieruchomości
kwalifikujących się
od kwietnia 2021 roku
do marca 2023

North East

£186,100

North West

£224,400

Yorkshire and
the Humbe

£228,100

East Midlands

£261,900

West Midlands

£255,600

East of England

£407,400

London

£600,000

South East

£437,600

South West

£349,000

Source: HM Treasury

4.

Justin Gaze, kierownik ds. budownictwa
mieszkaniowego w Knight Frank powiedział:
„Żaden przemysł nie powinien polegać
na pomocy rządowej w nieskończoność,
więc decyzja ministrów o ograniczeniu
programu dla kupujących po raz pierwszy
z regionalnym limitem cenowym są rozsądne.
Jednak „luka depozytowa”, którą program
Help to Buy miał przezwyciężyć wciąż
stanowi duży problem.
Ceny domów w Wielkiej Brytanii są o 37%
wyższe niż w 2013 roku kiedy program
wprowadzono, a rynek kredytów
hipotecznych dla 5% wkładu własnego
jest bardzo zawężony.
Dla potencjalnych nabywców znalezienie
środków na depozyt pozostaje największą
barierą na drodze do własnego domu.
Od 2023 roku odpowiedzialność za
wypełnienie tej luki przeniesie się na
pożyczkodawców i rozwijającą się
społeczność.”(źródło: yourmoney.com)

https://hoa.org.uk/advice/guides-for-homeowners/i-am-buying/help-to-buy/
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Co deweloperzy, pożyczkodawcy
i konsumenci myślą?
W 2018 r. rząd Wielkiej Brytanii opublikował długo oczekiwaną ocenę programu Help to
Buy po badaniu rynku obejmującym lata 2013-2015.

Deweloperzy
Ogólnie rzecz biorąc, deweloperzy zauważyli
poprawę zaufania do rynku i stwierdzili,
że pożyczka kapitałowa stanowi istotny
wkład w rozwój i budowanie świadomości
w nowym budownictwie. Szacują, że
40%-50% sprzedaży nie miałoby miejsca
bez pomocy programu Help to Buy.
Większość deweloperów czuje, że program
Help to Buy będzie nadal pełnił ważną rolę
w ułatwianiu dostępu do rynku
nieruchomości, szczególnie wśród osób
kupujących po raz pierwszy, z niewielkim
lękiem o cenę maksymalną kiedy limit
zostanie zredukowany. (źródło: Department
for Communities and LocalGovernment)

Kredytodawcy
Wśród pożyczkodawców, choć rynek
pożyczek na nieruchomości nowo
wybudowanych jest zdominowany przez
niewielką liczbę dużych kredytodawców,
panuje opinia, że wprowadzenie programu
Help to Buy Equity Loan pomogło uczynić
ten rynek finansowo bardziej opłacalnym.
Widać też, że zbudowała zaufanie
i spowodował udzielanie wyższych kredytów
na rynku pożyczek hipotecznych, trend
zgodny z szerszymi dowodami pokazujący

wzrost liczby i wartości kredytów
hipotecznych (choć nadal pozostają poniżej
poziomów sprzed kryzysu). Kredytodawcy
byli mniej jednoznaczni co do zakresu, który
spowodował wzrost poziomu kredytów,
jednakże przyznali, że brak programu
spowodowałby dużo mniejszy rozwój tej
gałęzi rynku. (źródło: Department for
ComminutiesLocaland LocalGovernment)

Konsumenci
Badanie rynku, oparte na osobach, które
skorzystały z programu, przedstawia
w dużej mierze pozytywny obraz pod
względem doświadczeń i skutków
programu. Brak zrozumienia kwestii
finansowych przez konsumentów nie jest
pozorny. Większość (58%) ankietowanych
powiedziała, że miała dużą wiedzę na temat
zobowiązania finansowego, podczas gdy
przytłaczająca większość nadal
zachowywała pewność co do zdolności
spłaty kredytu hipotecznego i elementów
pożyczki kapitałowej. Podane poziomy
zadowolenia z ogólnego doświadczenia
są również wysokie, 70% twierdzi, że była
bardzo zadowolona. (źródło: Department for
Comunities and LocalGovernment).
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Jak brokerzy mogą pomóc w przyszłości
Dzięki ogromnej ilości danych dostępnych od klientów, deweloperów i kredytodawców,
okazuje się że brokerzy odgrywają kluczową rolę w pomocy przy zakupie nieruchomości.
Nawet istniejący klienci będą potrzebowali porady na temat dostępnych opcji, kiedy
rozpoczną spłatę pożyczki rządowej lub zdecydują się na zmianę nieruchomości
i znalezienia swojego miejsca na rynku.
Craig Hall, menedżer ds. nowego budownictwa w Legal& General Mortgage Club sugeruje,
że: „Wielu brokerów już otrzymuje zapytania od kredytobiorców, którym kończy się okres
obowiązywania produktu i szukają oni opcji spłaty pożyczki rządowej.”
Pośrednicy będą patrzeć na najlepszą ofertę dla swojego klienta, więc wezmą pod uwagę
caly rynek, z uwzględnieniem wszystkich opcji, w tym refinansowania kredytu, pozostania
z aktualnym kredytodawcą lub zmianą kredytodawcy w przypadku całościowej lub
częściowej spłaty pożyczki kapitałowej.

‘Kiedy zadajemy pytania klientom o tym, kto i co było pomocne w procesie
zakupu, odpowiadają – brokerzy. Nie agenci Help to Buy, nie prawnicy, nie
instytucja Homes England i nie budowniczy – ale bardzo często brokerzy’
Andy Nelson, Head of Relationship Management for Help to Buy at Homes England
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Załącznik 1
Przydatne kontakty
Help to Buy agents
Help to Buy London
0300 5000996
http://www.helptobuylondon.co.uk/
Help to Buy North West
0300 7900570
http://www.helptobuynw.org.uk/

The Money Advice Service
Niezależna organizacja powołana przez rząd,
która oferuje pomoc i porady dla osób
kupujących po raz pierwszy 0300 500 5000
www.moneyadviceservice.org.uk

Legal Matters
Lokalne biuro prawne CitizensAdviceBureau
www.citizensadvice.org.uk/

Help to Buy North East,
Yorkshire & the Humber
0113 8256888
http://www.helptobuyneyh.co.uk

Pomoc w znalezieniu prawnika, The Law Society: 020 7320 5650
www.lawsociety.org.uk/findasolicitor/

Help to Buy Midlands
0345 850 2050
http://www.helptobuymidlands.co.uk

Stamp duty

Help to Buy South West
0300 100 0021
http://www.helptobuysw.org.uk
Help to Buy South
0800 456 11 88
http://www.helptobuysouth.co.uk

Informacje dotyczące opłat skarbowych oraz
aktualnych stawek:
www.gov.uk/stamp-duty-land-tax-rates

Arranging a survey
Znajdź rzeczoznawcę na swoim terenie
www.ricsfirms.com

Homes for Londoners
0800 088 5935
https://www.london.gov.uk/homes

HomeOwners Alliance

Help to Buy East and South East
03333 214044
http://www.helptobuyese.org.uk

hello@hoa.org.uk
033 0088 2051
https://hoa.org.uk

PROGRAM HELP TO BY
PRZEWODNIK
Załącznik 2 – Mapa regionalnych
pułapów cenowych (od 2021r.)
Help to Buy 2021 - 2023
Regionalne pułapy cenowe obowiązujące od kwietnia 2021

Help to Buy
Regionalne pułapy cenowe

1.

1. North East

£186,100

2. North West

£224,400

3. Yorkshire and The Humber

£228,100

4. East Midlands

£261,900

5. West Midlands

£255,600

6. East of England

£407,400

7. London

£600,000

8. South East

£437,600

9. South West

£349,000

3.

2.

4.
5.
6.
9.

8.

7.

PROGRAM HELP TO BY
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Załącznik 3
Przykład Help to Buy ISA
Maksymalny wkład

Suma bieżąca

Suma całkowita

Wpłata wstępna

£1,000

£1,000

Rok 1

£2,400 (£200/miesięcznie)

£3,400 + odsetki

Rok 2

£2,400 (£200/miesięcznie)

£5,800 + odsetki

Rok 3

£2,400 (£200/miesięcznie)

£8,200 + odsetki

Rok4

£2,400 (£200/miesięcznie)

£10,600 + odsetki

Rok 5

£200/miesięcznie, aż do £12,000

£12,000

Bonus rządowy

£3,000

£15,000

Łączna suma

£15,000

PROGRAM HELP TO BY
PRZEWODNIK
Załącznik 4
Help to Buy ISA vs Lifetime ISA

Lifetime ISA

Help to Buy ISA

Kto może otworzyć konto?

Wiek 18-39

Kupujący pierwszy dom 16 lat
i więcej

Ile możesz oszczędzić
rocznie?

£4,000
(do dnia przed
50-tymi urodzinami)

£2,400
(£3,400 pierwszy rok)

Jaki jest bonus rządowy?

Do wysokości £1000 każdego
roku podatkowego,
aż do ukończenia 50 lat

Do £3,000

Maksymalna wartość
nieruchomości?

£450,000

£250,000
(£450,000 w Londynie)

Kiedy otrzymam bonus?

Miesięczny

Jednorazowa wypłata
w momencie finalizacji transakcji

Jak oszczędzać?

miesięczne lub jednorazowo

miesięcznie (za wyjątkiem
wpłaty wstępnej £1200)

Solent Business Centre Unit 314
343 Millbrook Road West
Southampton SO15 0HW

www.sbsfinance.co.uk
SOL8470

