Kai jūs dirbate Jungtinėje Karalystėje (UK) per agentūra apsiimate laikiną ar kontraktinį darbą, jūs
turite pasirinkimą kaip jums bus mokama. Visiems dirbantiems pilnu etatu darbuotojams turi būti
mokama per PAYE su mokesčių ir nacionalinio draudimo nuskaitymais, padarytais jūsų darbdavio
nuo bendro jūsų darbo užmokesčio. Šis pasirinkimas taip pat galioja ir tuomet kai dirbate per
agentura, tačiau Bar 2 International siūlo pora alternatyviu mokėjimo metodų, kurie padidins jūsų
parsinešamų namo pinigų kiekį.

Bar 2 CIS (pirmasis variantas)
Prieinamas tik tiems sutarties dalyviams, kurie statybose jau anksčiau buvo prisiregistravę su
HMRC per CIS sistemą.
Su Bar 2 CIS jūs esate laisvos profesijos (self-employed) darbuotojas. Bar 2 įsipareigoja tvarkyti jūsų
važtaraščius ir ataskaitas, ir padarius tam tikrus paskaičiavimus nusiųsti į HMRC (20% jei jus registruotas arba 30% jei jus neregistruotas). Verslo metų pabaigoje jūs galite prašyti apmokėti verslo
išlaidas ir jums bus padengta iš HMRC jei jūs sumokėjote per daug mokesčių.

Kaip užsiregistruoti per CIS?
Jūs galite susisiekti su CIS pagalbos linija
numeriu 0845 366 7899 arba internetu
www.new-cis.com
arba apsilankyti savo
vietiniame mokesčių biure.
Registracija su Bar 2
Kai jau užsiregistravote kaip self-employed
statybu darbininkas jūs turite užpildyti mūsų
pareiškimo formos paketą ir grąžinti mums su
tapatybes įrodymu. Mes tada patvirtinsime
jūsų statusa su HMRC ir nedelsiant pradėsime
jums moketi atlyginimą.

Kiek tai kainuos?
Mūsų mokestis už paslaugas yra labai prieinamas tik 4% nuo jūsų bendro darbo
užmokesčio sumos ir negali viršyti daugiau
kaip 20 svarų per savaitę. Jei jūs nedirbate tam
tikrą savaitę, tada jums nereikia nieko mokėti.
Taip pat prisiminkite, kad kaip self-employed
darbininkui jums yra galimybė prašyti atiduoti
atgal visus mokesčius Bar 2 International
firmai, kaip verslo išlaidas metų pabaigoje.

Ką man daryti?
Kiekvieną savaitę jūs arba jūsų agentūra
turėtų mus informuoti kiek valandų dirbote ir
koks buvo sutartas valandinis užmokestis. Mes
paruošime ataskaitą jūsų vardu ir atsiųsime
paštu arba e-mailu. Mes taip pat pranešime
agentūrai kuriai jūs dirbate, užprašydami
sumą suskaičiavus CIS mokesčius, mūsų
mokestį ir nelaimingo atsitikimo mokestį, jei
užsisakėte. Kai tik mes gausime pinigus iš
agentūros, mes tuoj pat pervedame pinigus į
jūsų banko sąskaitą per CHAPS ir pasiunčiame
jums tai patvirtinantį sms.
Kas bus jei aš pakeisiu agentūrą?
Bar 2 CIS paslaugos gali būti naudojamos
nepriklausomai nuo to, kuri agentūra suranda
jums darbą. Jeigu jūs norite pakeisti agentūra,
jums paprasčiausiai tereikia informuoti mus su
savo naujos agentūros detalėmis, o visa kita
mes jau padarysime jūsų vardu.
Jei kyla kokių nors klausimų skambinkite
darbo valandomis 0845 838 1641 vienas iš
mūsų asistentų jums būtinai padės.

Bar 2 Umbrella (antrasis variantas)
Bar 2 Umbrella paslaugomis galima naudotis dirbant bet kuriai agentūrai UK, nepriklausomai nuo
darbo paskirties. Bar 2 Umbrella efektyviai dirba tuo pačiu būdu kaip ir normali PAYE schema tik mes
rūpinamės jūsų mokesčių ir nacionalinio draudimo nuskaitymų reikalais jūsų vardu, skiriasi tik viena
svarbi detalė. Po Umbrella schema jūs galite subalansuoti legalias verslo išlaidas su savo uždarbiu,ir
taip darant sumažinti mokamų mokęsčių sumą. Paprastai tariant, jei jūs uždirbate £400, tai mokesčius ir nacionalinio draudimo nuskaitymus mokėsite nuo visos sumos mokant per PAYE. O pavyzdžiui mokant per Umbrella schemą, jei jūs uždirbate £400, bet sakote, kad išleidote- £100 verslo
išlaidoms,tai jūs mokesčius ir nacionalinio draudimo atskaitymus mokėsite tik nuo £300 uždarbio.
Kad bet kokia Umbrella schema veiktų efektyviai, labai svarbu, kad protingai būtų pasirinktas verslo
išlaidų savaitinis dydis, neperlenkiant lazdos.

Registracija su Bar 2
Norint užsiregistruoti su Umbrella, jums
paprasčiausiai reikia užpildyti vieną iš mūsų
prašymo pareiškimo formų ir grąžinti mums su
savo tapatybės įrodymo kopija. Tada jūs jau
būsit pilnai užsiregistravęs ir mes tučtuojau
galėsime pradėti mokėti jums atlyginimą,kai
tik gausim užmokestį iš agentūros.
Kiek tai kainuoja?
Mokestis už Bar 2 Umbrella paslaugas yra £20
per savaitę. Taip pat bus nuskaičiuotas mokestis £3.25 per savaitę, jeigu jūs pasirinkote
mūsų jums suteiktą gaimybę apsidrausti nuo
nelaimingų atsitikimų darbe. Jokių kitų
paslėptų mokesčių nėra.
Ką man daryti?
Kiekvieną savaitę jūs arba jūsų agentūra
turėtų mus informuoti kiek valandų dirbote ir
koks buvo sutartas valandinis užmokestis.
Jums taip pat reikia paskaičiuoti visas verslo
išlaidas iki trečiadienio pietų meto,kad mes
galėtumėm garantuotikad jie visus pasieks
laiku, ir jūsų atlyginimas bus išmokėtas taip
pat laiku. Mes taip pat pranešime agentūrai
kuriai jūs dirbate, užprašydami sumą suskaičiavus tam tikrus mokesčius, mūsų mokestį ir
nelaimingo atsitikimo mokestį, jei užsisakėte,
taip pat pasiūsime jūsų verslo išlaidas paskaičiavimui. Kai tik mes gausime pinigus iš
agentūros, mes tuoj pat pervedame pinigus į
jūsų banko sąskaitą per CHAPS ir pasiunčiame jums tai patvirtinantį sms.

Kokias verslo išlaidas aš galiu prašyti grąžinti?
Išlaidos susijusios su Umbrella paslaugomis,
turi būti išimtinai priklausomos nuo jūsų dirbamo darbo. Paprastai jums būtų galima prašyti
apmokėti kelionės išlaidas į ir iš darbo(automobiliu ar viešuoju transportu); parkavimas,vieta
apsistojimui(jei jums reikia apsistoti kitoje
vietoje nei jūs gyvenate,darbo tikslais); prasimaitinimas(jei jūs turėjote gyventi atokiau nuo
savo pagrindinės gyvenamosios vietos); verslo
reikalų telefoninius skambučius; skalbimas;
darbo saugos priemoniu ir rūbų keitimas
naujomis; raštinės reikmenys; nuomuoti
įrankiai; mašinos nuoma; mokesčiai pasirašant
dokumentus.
Prašom nesidrovėkit ir paskambinkit mums
telefonu 0845 838 1641 jei jūs nesate įsitikenę
kokias išlaidas galėtumėte prašyti.
Kas bus jei aš pakeisiu agentūrą?
Bar 2 Umbrella paslaugomis gali būti naudojamasi nepriklausomai nuo to, kuri agentūra
suranda jums darbą. Jeigu jūs norite pakeisti
agentūra, jums papraščiausiai tereikia informuoti mus apie savo naujos agentūros duomenis,
o visa kita mes jau padarysime už jus..
Jei kyla kokių nors klausimų skambinkite darbo
valandomis 0845 838 1641 vienas iš mūsų
asistentų jums būtinai
padės.
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