Podejmując zatrudnienie na czas nieokreślony lub tymczasowy poprzez Agencję na terenie
Wielkiej Brytanii masz wybór w sposobie rozliczania się oraz otrzymywania wynagrodzenia.
Kazdy pełnoetatowy pracownik zatrudniony na kontrakt stały musi otrzymywać swoje
wynagrodzenie poprzez system PAYE (pot.- zapłać tyle ile zarobisz) wraz z potrąceniem podatkowym oraz ubezpieczeniem społecznym. Opcja PAYE jest równiez dostępna w twojej
agencji, jednakze Bar 2 moze zaoferować ci dwie alternatywne metody płatności, które
spowodują zwiększenie właściwego otrzymywanego przez ciebie wynagrodzenia.

Bar 2 CIS
Metoda płatności poprzez Bar 2 CIS dostępna jest tylko dla osób pracujących w branzy
budowlanej oraz zarejestrowanych w HMRC i posiadających status samo zatrudnionych
(CIS). Warunkiem skorzystania z usługi Bar 2 jest dokonanie rejestracji w HMRC oraz otrzymanie statusu osoby samo zatrudnionej. Bar 2 będzie zarządzać twoimi fakturami oraz
dokonywać potrącenia podatku wraz z przekazaniem go do HMRC (20 % jeśli jesteś zarejestrowany jako samo zatrudniony, 30% jeśli nie jesteś zarejestrowany). W przypadku
nadpłacenia podatku pod koniec roku rozliczeniowego mozesz starać się w HMRC o zwrot
nadpłaconego podatku poprzez samodzielne wyliczenie odpowiedniej kwoty.
twoją pracę. Następnie my wystawimy rachunek oraz
wyślemy go do ciebie poprzez email lub pocztę tradycyjną. Wystawimy fakturę równiez twojej agencji.
Mozesz skontaktować się z telefoniczną linią Przygotujemy twoje wynagrodzenie odliczając odCIS pod numerem telefonu 0845 366 7899
powiednią kwotę podatku, nasza opłatę za usługę
lub poprzez stronę internetową www.neworaz opłatę za ubezpieczenie jeeli będzie ona wymacis.com lub poprzez wizytę w lokalnym
gana. Gdy tylko zostaną do nas przelane pieniądze
Biurze podatkowym.
ze wskazanej przez ciebie agencji my przekaemy je
dalej na wskazane przez ciebie konto bankowe oraz
wyślemy ci informacje powiadamiającą o wielkości
Rejestracja w Bar 2
przelanej kwoty.
Jeśli jesteś zarejestrowany jako samo
zatrudniony w brany budowlanej musisz
Co jeśli chcę lub zmieniłem agencję?
wypełnić nasz formularz, podpisac cis konNa bieząco wystawiamy faktury twojej agencji i ottrakt, wypelnic zestaw pytan cis i odesłać
rzymujemy od niej pieniądze wiec jeśli zmienisz
do nas wraz z dokumentem potagencję postaraj się nas o tym fakcie powiadomić z
wierdzającym twoją tosamość. Następnie
my sprawdzimy twój status w HMRC i zacz- tygodniowym wyprzedzeniem. Umozliwi nam to szybkie podjęcie kontaktu z nimi oraz uzyskanie
niemy placic ci wynagrodzenie natychmiwszystkich informacji potrzebnych do wystawienia
astowo.
faktury. Jedną z zalet Bar 2 CIS jest operatywność,
Koszt usługi Bar 2
świadczy o tym fakt, i nie musisz zmieniać sposobu
współpracy z Bar 2 bez względu na to dla kogo akNasza oplata wynosi od 4.5% brutto twotualnie pracujesz.
jego wynagrodzenia do max. £ 25 tygodniowo. Nie pobieramy od ciebie zadnej opłaty
Jakieś pytania?
jeśli nie pracowałeś w danym tygodniu.
W razie wystąpienia pytań prosimy o kontakt pod
Wybór przelewania wynagrodzenia przez
Bar 2 daje ci moliwość zwrotu poniesionych numerem telefonu 0845 838 1641 w godzinach
pracy biura.
kosztów.

W jaki sposób mogę zarejestrować się
jako samo zatrudniony – CIS?

Jakie są moje obowiązki?
Raz w tygodniu ty lub agencja dla której pracujesz musi nas powiadomić o
liczbie przepracowanych przez ciebie godzin
oraz o ustalonej przez was stawce godzinowej za

Bar 2 Umbrella
Usługa Bar 2 Umbrella jest dostępna dla kadej osoby zatrudnionej przez agencję w Wielkiej Brytanii. System Bar 2 Umbrella jest bardzo podobny do systemu PAYE, gdzie w obu przypadkach opłacany jest podatek oraz ubezpieczenie społeczne, jednakze Bar 2 Umbrella rozni się od PAYE jednym waznym detalem.
W przypadku wyboru Bar 2 Umbrella mozesz dokonywać zwrotu poniesionych kosztów. Dla przykładu
jeśli zarobisz £400 to zapłacisz podatek oraz ubezpieczenie społeczne od całej kwoty. Natomiast poprzez
system Umbrella jeśli zarobisz £400 natomiast twoje koszty to £100 to podatek oraz ubezpieczenie
zapłacisz tylko od 300£. Wane jest to iz zwroty poniesionych kosztów dokonuje się w systemie potrąceń
tygodniowych.
Rejestracja z Bar 2 Umbrella

Jakie koszty moge odliczyc?

Aby zarejestrować się w systemie Bar 2 Umbrella
musisz wypełnić nasz formularz rejestracyjny i
odesłać go do nas wraz z dokumentem potwierdzającym twoją tosamość. Następnie my zaczniemy płacić ci wynagrodzenie natychmiastowo.

Podczas wystapienia o zwrot poniesionych
kosztów naley pamietac zi nasze roszczenia
musza miec zwiazek z wykonywana przez
nas aktualnie praca. Typowe odliczenia
dotycza poniesionych kosztów za dojazd do i
z pracy samochodem lub innym publicznym
srodkiem transportu, koszty poniesione za
oplate parkingowa, zakwaterowanie (jesli
wystapila potrzeba zamieszkania w miejscu
innym niz adres zameldowania lub korespondencji), biznesowe rozmowy telefoniczne, sprzetu zakupionego do wykonywania pracy,
wypozyczenie samochodu itp. W przypadku
pytan prosimy o kontakt pod numerem tele-

Koszt usługi Bar 2 Umbrella
Oplata za usługę Bar 2 Umbrella wynosi £20
tygodniowo. Dodatkowo pobrana zostanie
kwota £3.25 jeśli zdecydujesz się opłacać
ubezpieczenie wypadkowe. Ponadto nie
występują zadne ukryte koszty.

Co musze zrobic aby wybrac usluge Bar
2?

Co sie stanie jesli zmienie agencje?
O kadym fakcie zmiany agencji nalezy
powiadomic firme Bar 2. Umozliwi nam to
szybkie podjecie kontaktu oraz uzyskanie
wszystkich informacji potrzebnych do
wystawienia faktury.

Raz w tygodniu ty lub agencja dla której
pracujesz musi nas powiadomic o liczbie
Jakies pytania?
przepracowanych przez ciebie godzin oraz o
ustalonej przez was stawce godzinowej za
twoja prace. Musisz równiez dostarczyc do
W razie wystapienia pytan prosimy o kontakt
nas formularza poniesionych kosztów do
pod numerem telefonu 0845 838 1641 w
poludnia w kazda srode. Aby otrzymywac
wynagrodzenie w gwarantowanym przez nas godzinach pracy biura.
czasie musisz zadbac aby wszystkie przez
nas wymagane dokumenty byly do nas
dostarczone co tydzien do srody do poludnia.
Gdy
tylko zostana do nas przelane pieniadze ze
wskazanej przez ciebie agencji my
przekaemy je dalej na
Bar 2 Ltd, Unit 4 Century Court, Moor Park Industrial Centre,
wskazane przez ciebie
konto bankowe oraz wyslemy Tolpits Lane, Watford WD18 9RS
Tel: +44 (0)845 838 1641 Fax: +44 (0)845 838 1642
ci informacje
powiadamiajaca o wielkosci
New Registration: registrations@bar2.co.uk
przelanej kwoty.
Email: agency@bar2.co.uk Web site: www.bar2.co.uk

