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Es ceru, ka saņemot šo jaunāko instruktāžu, Jums un Jūsu ģimenei klājas labi.
Darba algas ieturējumu programma „ar velosipēdu uz darbu”
Kā daļu no mūsu joprojām notiekošajām diskusijām un plāniem, kā pāriet no krīzes normālajā
dzīves ritmā, lai kad un kādā veidā tas arī notiktu, mēs esam apsvēruši dažādas jomas, un
viena no tām ir saistīta ar to, kā darbinieki nākotnē varētu izvēlēties ceļot uz un no darba. Mēs
apzināmies, ka darbinieki, ja viņiem tāda iespēja ir pieejama, noteikti vēlēsies apsvērt iespēju
tuvākā vai tālākā nākotnē doties uz darbu ar velosipēdu, nevis ar sabiedrisko transportu vai
kopīgi transportlīdzeklī. Šajā nolūkā, nedaudz agrāk un uz ilgāku laika periodu nekā parasti,
tika nolemts atsākt mūsu ikgadējo programmu „ar velosipēdu uz darbu”.
Tayside Contracts darba algas ieturējumu programma „ar velosipēdu uz darbu” būs atvērta
jauniem pieteikumiem no 2020.gada 11.maija līdz 2020.gada 28.augustam. Pieteikties varēs
tie darbinieki, kuri nopelna vairāk par zemāko ienākumu robežu (šobrīd 120 GBP nedēļā), un,
kuri velosipēdu izmantos savam braucienam uz darbu. Programma, kuru pārvalda Halfords
Cycle2work, piedāvā darbiniekiem izvēlēties velosipēdu un aksesuārus ar atlaidi vērtībā līdz
600 GBP. Šīs programmas ietvaros darbinieks drīkst vienlaikus noslēgt tikai vienu nomas
pirkuma līgumu.
Tayside Contracts iegādāsies velosipēdu un aksesuārus pieteikuma iesniedzēja vārdā, un ik
mēnesi veiks 12, 13 ieturējumus (4 nedēļā) no algas, izmaksu segšanai. Pēc nomas līguma ar
Tayside Contracts beigām Jums būs jānoslēdz pagarināts nomas līgums ar Halfords uz
nākamajiem 4 vai 5 gadiem, atkarībā no Jūsu velosipēda sākotnējo izmaksu apmēra. Pēc
pagarinātā nomas līguma, tiks panākta, saskaņā ar HMRC vadlīnijām, izmaksu ziņā neitrāla
pozīcija, un tāpēc īpašumtiesības uz pieteikuma iesniedzēja vārda iespējams nodot bez
papildu izmaksām.
Lai piedalītos programmā, Jums jānorāda Tayside Contracts programmas atsauces numurs,
kas ir TCC2W un Jūsu valsts apdrošināšanas numurs (NIN).
Pieteikumi internetā
Lai piedalītos programmā „ar velosipēdu uz darbu”, Jums jāapmeklē Halfords Cycle2work
programmas interneta vietne, http://www.cycle2work.info.
Jums būs jāpiesakās programmai tīmekļa vietnē, izmantojot Tayside Contracts programmas
atsauces numuru un viņu unikālo pieteikumvārdu (login), kas Jums tiks nosūtīts tieši no
Halfords.
Pēc tam Jums tiešsaistē jāpiesakās viņu izvēlētajam E-LoC (elektroniskā inkasso vēstule)
skaitļu virknējumam un jāaizpilda pirkuma līgums. Kad šis process ir pabeigts, Tayside

Contracts tiešsaistē apstiprina pieteikumu, pēc kā Jums tiek nosūtīts e-pasts ar Jūsu E-LoC.
Saņemot E-LoC, gandrīz nekavējoties, Jūs varēsiet doties pie Halfords vai cita apstiprināta
vietējā mazumtirgotāja un saņemt savu velosipēdu un aksesuārus.
Pieteikšanās pa tālruni
Ja Jums nav piekļuves internetam, Jūs varat pieteikties, zvanot pa tālruni 0345 504 6444
Halfords palīdzības dienestam. Tiks aizpildīts pieteikums pa tālruni, savukārt nomas pirkuma
līgums, parakstīšanai, Jums tiks nosūtīts pa pasu.
Tiklīdz esat parakstījis pieteikumu, tas ir jāatgriež Halfords pievienotajā apmaksātajā
aploksnē. Pēc aizpildīta pieteikuma saņemšanas Halfords to tālāk nosūta pa e-pastu Tayside
Contracts apstiprināšanai. Pēc pieteikuma apstiprināšanas, Jums tiks izsūtīta inkasso vēstule,
kas Jums būtu jāsaņem dienu vēlāk.
Piezīme
Dalība programmā „ar velosipēdu uz darbu” var ietekmēt Jūsu universālos punktus (Universal
Credits). Tomēr specifiska skaidrojuma saņemšanai, Jums jāsazinās ar vietējo Darba nodokļa
biroju (Working Tax Credit Office) vai ar VM ieņēmumu un muitas dienestu (HM Revenues &
Customs).
Tas ir atskaitījums no algas – ikmēneša atmaksas summa tiks atskaitīta no Jūsu algas (pirms
pensijas atskaitījumiem, nodokļu un valsts apdrošināšanas atskaitīšanas).
Sīkāka informācija par programmu „ar velosipēdu uz darbu” ir pieejama Tayside Contracts
intranetā.
Ja Jums ir kādi jautājumi vai Jūs vēlaties saņemt papildus skaidrojumu par jebkuru
programmas aspektu, lūdzu sazinieties ar personāla konsultanti Jenny McAllister pa tālruni
01382 834043.
Ja Jūs to vēl neesat izdarījuši un vēlaties mums norādīt savu e-pasta adresi, lai gūtu labumu
no elektroniskās piekļuves šādai sarakstei, lūdzu, pārsūtiet savu e-pasta adresi uz
Communications@tayside-contracts.co.uk. Mēs nepārsūtīsim Jūsu e-pasta adresi trešajām
personām un neizmantosim to citiem mērķiem, izņemot saziņai ar Jums.
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