You need to be covered by a TV Licence to:

Do you
need a
TV Licence?

a) watch or record live TV programmes on any channel, and
b) download or watch BBC programmes on iPlayer.
This could be on any device, including a TV, desktop computer, laptop, mobile phone, tablet, games
console, digital box or DVD/VHS recorder.
If you do any of the above without a valid licence, you risk prosecution and a maximum penalty of
up to £1,000*, plus any legal costs and/or compensation you may be ordered to pay. You will also
still have to buy a TV Licence if you need one.
To find out more, go to tvlicensing.co.uk/info

Please see ‘How to buy a TV Licence’ below for different ways to pay.
*The maximum fine is £2,000 in Guernsey.

Only watching
non-UK satellite
programmes?
You still need a licence, even if you only
watch or record programmes broadcast
from outside the UK.

Moved home
recently?
If you have moved home and
have a licence for your old
address, please tell us by
visiting tvlicensing.co.uk/moving
or by calling 0300 790 6044.

A colour TV Licence costs £157.50 (£53.00 for a black and
white licence). There are lots of different ways to pay –
choose the one that suits you best:
PayPoint – you can pay for a TV Licence by cash or
debit card. Find your nearest outlet at
paypoint.com/locator or if you live in the Channel Islands
or Isle of Man, you can visit your local post office.
TV Licensing payment card – you can pay for your
TV Licence weekly with payments from £6.00. Please
call 0300 555 3456.
Credit/debit card – you can make a single payment
with a debit or credit card, including Maestro, Delta,
Visa, Visa Electron or MasterCard. Pay online at
tvlicensing.co.uk/payinfo or call 0300 790 6044.

Don’t need
a licence?

Direct Debit – you can spread the cost of your licence by
choosing from our range of Direct Debit options. Find out
more at tvlicensing.co.uk/payinfo or call 0300 790 6044.

You don’t need a TV Licence if
you never watch or record live
TV programmes on any channel
or device, and never download or
watch BBC programmes on iPlayer.

By post – send a cheque for the full TV Licence fee payable
to ‘TV Licensing’, writing your name, address and postcode
clearly on the back of the cheque. Send it to TV Licensing,
Darlington DL98 1TL. Please do not send cash.

Please tell us you don’t need a licence by
going to tvlicensing.co.uk/noTV,
calling 0300 790 6044 or writing to
Customer Services,
TV Licensing,
Darlington DL98 1TL.
We may confirm this with a visit.
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How to buy a TV Licence.

If you have
sight problems,
you can get this
information by
email or in Braille,
large print or audio by
calling 0300 790 6076.
If you are deaf, hard of hearing or speech
impaired, we support the Next Generation
Text (NGT) Service. For more information
see tvlicensing.co.uk/accessibility

Could you get a concession?
Are you, or is someone you live with:
•	Aged 75 or older, and receiving Pension Credit?
You can apply for a free TV Licence. You need to be
receiving Pension Credit in your name, or this can be in your
partner’s name if you are a couple and living at the same address.
	
74 years old and receiving Pension Credit? You can apply for a
free TV Licence now, plus a short-term licence to cover you until your
75th birthday.
	
If you live in the Channel Islands or Isle of Man, different conditions
may apply.
•	Blind (severely sight impaired)? You may be eligible to apply for a
50% concession. You can complete and print out an online application
form at tvlicensing.co.uk/blind and send it to us along with a
copy of your document of blind registration or a certificate from your
ophthalmologist. You’ll also need your licence number, phone number
and cheque payment. Please post to TV Licensing, Blind Concession
Group, Darlington DL98 1TL.
For more information on concessions, go to
tvlicensing.co.uk/concessions or call 0300 790 6044.

Duhet të mbuloheni nga një licencë televizori që:

Keni
nevojë për
një licencë
televizori?

a) të shikoni ose regjistroni programe të drejtpërdrejta televizive në çdo kanal, dhe
b) që të shkarkoni ose të shikoni programet e BBC-së në iPlayer.
Kjo mund të jetë në çdo pajisje, duke përfshirë një televizor, kompjuter, laptop, telefon celular, tablet,
konsolë lojërash, aparat dixhital ose regjistrues DVD/VHS.
Nëse bëni ndonjë nga veprimet e mësipërme pa licencë të vlefshme, ju rrezikoni ndjekje penale dhe gjobë
maksimale deri në 1000 £*, plus çdo kosto ligjore dhe/ose kompensim që mund t’ju urdhërohet të paguani.
Gjithashtu do t’ju duhet të blini një licencë televizori nëse do t’ju duhet një e tillë.
Për informacione të mëtejshme, shkoni tek tvlicensing.co.uk/info

Ju lutemi shikoni më poshtë "Si të blini një licencë televizori" dhe për mënyrat e
ndryshme të pagesës.
*Gjoba maksimale është 2000 £ në Guernsey.

A shikoni vetëm
programet
satelitore jashtë
Mbretërisë së
Bashkuar?
Prapë ju nevojitet një licencë, edhe nëse shikoni
ose regjistroni vetëm programe të transmetuara
nga jashtë Mbretërisë së Bashkuar.

Jeni zhvendosur
në shtëpi të re
së fundi?
Nëse jeni zhvendosur dhe keni
licencë për adresën tuaj të vjetër,
ju lutemi na e tregoni duke vizituar
tvlicensing.co.uk/moving ose duke
telefonuar në 0300 790 6044.

Nuk keni nevojë
për licencë?
Ju s'keni nevojë për licencë
televizori nëse nuk shikoni ose
regjistroni asnjëherë programe të
drejtpërdrejta televizive, dhe nuk
shkarkoni ose shikoni asnjëherë
programe të BBC-së në iPlayer.
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Ju lutemi na tregoni se nuk ju duhet një licencë
duke shkuar tek tvlicensing.co.uk/noTV, duke
telefonuar në 0300 790 6044 ose me shkrim te
Customer Services,
TV Licensing,
Darlington DL98 1TL.
Mund ta konfirmojmë një gjë të tillë me një vizitë.

Nëse keni
probleme me
shikimin, ju
mund ta merrni
këtë informacion
nëpërmjet postës
elektronike ose në shkrimin
Braille, printim për të verbër
ose me audio duke telefonuar
në 0300 790 6076.
Nëse jeni i shurdhër, keni vështirësi dëgjimi ose
vështirësi në të folur, ne mbështesim shërbimin “Next
Generation Text (NGT)”. Për më shumë informacion,
shihni tvlicensing.co.uk/accessibility

Si të blini një licencë televizori.
Një licencë televizori me ngjyra kushton 157,50 £ (53,00 £ për një
licencë televizori bardhezi). Ka shumë mënyra të ndryshme për të
paguar – zgjidhni atë që ju përshtatet më shumë:
PayPoint – ju mund të paguani për licencën e televizorit me
para në dorë ose kartë debiti. Gjeni pikën e shitjes më të afërt në
paypoint.com/locator ose nëse jetoni në Ishujt e La Manshit ose
Ishullin e Manit, mund të vizitoni zyrën e postës lokale.
Kartë pagese e “TV Licensing” – ju mund të paguani për
licencën e televizorit çdo javë me këste nga 6,00 £. Ju lutemi
telefononi në 0300 555 3456.
Kartë krediti/debiti – ju mund të bëni një pagesë të vetme
me kartë debiti ose krediti, duke përfshirë këtu edhe Maestro,
Delta, Visa, Visa Electron ose MasterCard. Paguani në internet në
tvlicensing.co.uk/payinfo ose telefononi në 0300 790 6044.
Debi direkte – ju mund ta ndani koston e licencës suaj duke
zgjedhur nga gama jonë e opsioneve të debisë direkte. Gjeni më
shumë informacione në tvlicensing.co.uk/payinfo ose telefononi
në 0300 790 6044.
Me postë – dërgoni një çek për tarifën e plotë të licencës që i
paguhet "TV Licensing", duke shkruar emrin tuaj, adresën dhe kodin
postar qartë në pjesën e pasme të çekut. Dërgojeni tek TV Licensing,
Darlington DL98 1TL. Ju lutemi mos dërgoni para fizike.

A i plotësoni kushtet për zbritje?
A jeni ju, ose ndonjë person që jeton me ju:
•	Të moshës 75 vjeç ose më të moshuar dhe merrni Kredi
të Pensionit? Mund të bëni kërkesë për një licencë të TV-së
falas. Duhet të merrni Kredinë e Pensionit në emrin tuaj ose kjo mund të jetë në
emrin e partnerit tuaj nëse jeni një çift dhe banoni në të njëjtën adresë.
	
74 vjeç dhe merrni Kredi të Pensionit? Ju mund të aplikoni për licencë të
TV-së falas tani, plus një licencë afatshkurtër për periudhën deri sa të mbushni
75 vjeç. Nëse jetoni në Ishujt e Kanalit ose Ishullin Man, mund të zbatohen
kushte të tjera.
•	I verbër (me vështirësi të mëdha të shikimit)? Mund të kualifikoheni për të
aplikuar për një zbritje prej 50%. Mund të mbushni dhe të shtypni një formular
të aplikimit në internet tek tvlicensing.co.uk/blind dhe të na e dërgoni
bashkë me një kopje të dokumentit tuaj të regjistrimit të verbërisë ose një
certifikatë nga okulisti juaj. Gjithashtu do t’ju nevojitet numri i patentës, numri
i telefonit dhe pagesa e çekut. Ju lutemi dërgojeni me postë tek TV Licensing,
Blind Concession Group, Darlington DL98 1TL.
Për më shumë informacione mbi lirimet, shkoni tek
tvlicensing.co.uk/concessions ose telefononi në 0300 790 6044.

