Quando voce trabalha na Inglaterra atraves de uma agencia ou num trabalho temporario, voce
tem a opcao de escolher a maneira como vai ser pago. Todos os empregados a tempo inteiro
com contrato permanente terao de ser pagos via PAYE. A entidade empregadora deduz
as taxas e seguranca social de acordo com o seu salario. Bar 2 oferece-lhe dois metodos de
pagamento que ira aumentar o montante de dinheiro que ira levar para casa em cada semana.

Bar 2 CIS
Disponivel para todos empregados que trabalhem na construcao civil e que previamente estao
registados HMRC atraves da opcao CIS.
Com Bar 2 CIS voce e trabalhador por conta propria. Bar 2 ira emitir recibos por si e fazer as
apropriadas contribuiçoes e remeter para HMRC (20% se estiver registado ou 30% s nao estiver
registado).No final do ano voce pode pedir de volta as despesas do negocio atraves "self
assesment" e no caso de ter pago mais taxas do que deveria, ira receber um montante de volta
da HMRC.

Como registar CIS?
Voce pode contactar CIS pelo telefone 0845
366 7899 ou on-line www.new-cis.com ou
contactar "tax office" local.
Como registar com Bar2?
Uma vez registado como trabalhador da
construcao civil por conta propria, voce deve
preencher os formularios apropriados e
devolver, juntamente com a prova de
identidade. Iremos verifica-los com HMRC e
imediatamente comecar a fazer o
pagamento.
Quanto custa?
Maximo de 20 £ por semana, nao tem
qualquer custo se em determinada semana
nao trabalha.rááA que recordar que como
trabalhador individual por conta propria voce
pode pedir de volta os custos pagos a Bar 2
como legitima despesa inerente ao negocio.
O que devo fazer?
Semanalmente voce ou a agencia tera que
nos informar quantas horas voce trabalhou e

quanto voce ganha a hora. Nos preparamos
um recibo "self billing" por si e manadaremos
por correio ou e-mail.
Processaremos o pagamento a voce
deduzindo o motante correcto da taxa CIS,
as nossas despesas e o seguro de acidente
se aplicado.Uma vez recebido o pagamento
da sua agencia, nos processaremos
imediatamente ao pagamento na sua conta
bancaria via CHAPS e mandaremos uma
mensagem de texto a confirmar.
E se eu mudar de agencia?
Bar 2 servico CIS pode ser usado
independentemente da agencia que lhe
encontra trabalho. Se voce antecipar a
mudança da troca de agencia, simplesmente
tera de nos informar os detalhes da nova
agencia e nos iremos fazer todas as
mudanças necessarias por si.
Alguma duvida?
Contactar serviço de apoio ao cliente 0845
838 1641

Bar 2 Umbrella
Os serviços Bar 2 Umbrella esta desponivel em qualquer agencia em uk, independente da
natureza do trabalho. A Bar 2 Umbrella efectivamente funciona da mesma maneira que o
esquema PAYE, pagando as apropriadas taxas e deduçoes do "national insurance" por si.mas
ha uma diferença importante.
Atraves do esquema umbrella voce pode pedir de volta as despesas inerentes ao negocio de
trabalho de acordo com os seus ganhos e fazendo isso reduzira o montante de taxas pago. Em
termos simples se voce ganhar 400£ sobre o esquema PAYE voce ira pagar "national insurance"
do total ganho. Umbrella se voce ganhar os tais 400£ e reclamar 100£ de despesas, voce ira
unicamente pagar taxas e national insurance sobre as 300£. Para o esquema Umbrella
funcionar 'e essencial que haja um razoavel nivel de despesas reclamado semanalmente.
Registar-se com Bar2

Que tipo de despesas pode reclamar?

Para se registar atraves do esquema
Umbrella necessita de preencher um dos
formularios e devolve-los, juntamente com
prova de identificaçao.Depois ficara registado
e imediatamente procederemos ao seu
pagamento uma vez recebido o pagamento
da sua agencia.

Despesas reclamadas terao de ser
exclusivamente relacionadas com os seu
trabalho. Normalmente voce pode beneficiar
reduçao das taxas reclamando as despesas
de transporte de casa ao trabalho (carro ou
transporte
publico),
parqueamento,
alojamento (se voce tiver que ficar fora da sua
residencia habitual), alimentaçao (se em
conjunto com o alojamento), chamadas
telefonicas relacionadas com o negocio,
lavandaria, troca de roupas de protecçao,
compra
de
material,
aluguer
de
equipamento, aluguer carro.

Quais os custos?
Bar 2 esquema umbrella tem um custo fixo
de 20£ por semana. Custo extra de 3.25£
por semana se beneficiar do seguro de
acidente. Nao ha mais nenhum custo
suplementar.
O que tenho que fazer?
Semanalmente voce ou agencia tera que nos
informar das horas realizadas e quanto ganha
por hora. Voce tambem tera que submitir as
despesas por hora de almoço todas as
quartas feiras por forma a que seja garantido
o seu processamento a tempo nessa
semana.Nos imitimos invoice a agencia,
fazemos as apropriadas taxas e deduçoes
"national insurance" e processaremos as
despesas. Uma vez recebido o dinheiro da
sua agencia, pagaremos imediatamente o
seu salario na sua conta bancaria via CHAPS
e mandaremos uma mensagem a confirmar.

Contactar 0845 838 1641 se tiver alguma
duvida em relaçao a despesas a reclamar.
E se eu mudar de agencia?
Bar 2 Umbrella pode ser usado
independentemente da agencia que lhe
encontra trabalho.
Se voce antecipar a mudança da troca de
agencia, simplesmente tera de nos informar
os detalhes da nova agencia e nos iremos
fazer todas as mudanças necessarias por si.
Alguma questao?
Contactar serviço apoio ao cliente 0845 838
1641

PAYE

CIS

Umbrella

£400

£304.80

£342.92

£339.93

£500

£371.80

£431.20

£405.84

£600

£438.80

£521.44

£471.74

Preco a hora em CIS/ Umbrella e 12.8% mais alto do que PAYE
Media de 40 horas trabalhadas por semana
Exemplificacao Umbrella assume 100£ de despesas reclamadas
Cis ilustracao assume 20% e nao include despesas reclamadas no “self-assessment”
Todas as deduces e custos estao incluidos
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