Program o nazwie ‘Rowerem do Pracy’
Tayside Contracts wprowadził program o nazwie ‘rowerem do pracy’, jaki jest otwarty dla
wszystkich pracowników, którzy spełniają kryteria kwalifikacyjne.
Aby wziąć udział w programie musisz:
1. Korzystać w głównej mierze z roweru na odbycie całej lub części podróży do pracy.
2. Zarabiać powyżej Dolnego Limitu Zarobkowego Ubezpieczeń Społecznych (the
National Insurance Lower Earnings Limit) (jaki wynosi obecnie 120 GBP tygodniowo)
3. Mieć stawkę godzinową, jaka utrzymuje się powyżej Minimalnej Krajowej Stawki
Wynagrodzenia (the National Minimum Wage) po odjęciu z wynagrodzenia kwoty
równej racie spłaty.
4. Być zatrudnionym na czas nieokreślony lub na czas określony na dłużej niż jeden rok.
5. Mieć ukończone 18 lat oraz osobę dorosłą jako poręczyciela.
6. Zawrzeć tylko jedną umowę w dowolnym momencie.
System, jaki jest administrowany przez ‘Halfords cycle2work’, oznacza, że możesz
wykorzystać część swojego wynagrodzenia przed opodatkowaniem na zakup roweru
i akcesoriów do kwoty równej 600 GBP. Program będzie otwierany co roku i można zawrzeć
tylko jedną umowę wynajmu z opcją zakupu (hire purchase agreement) w dowolnym
momencie.
Tayside Contracts dokona zakupu roweru i akcesoriów w imieniu wnioskodawcy oraz dokona
12 miesięcznych lub 13.4 tygodniowych potrąceń z wynagrodzenia pracownika na pokrycie
kosztu roweru. Pod koniec umowy najmu Tayside Contracts przeniesie prawo własności na
zakupiony rower na ‘Halfords’. W tym też momencie dojdzie do zawarcia przedłużonej umowy
najmu pomiędzy pracownikiem oraz ‘Halfords’ do czasu osiągnięcia neutralnej pozycji pod
względem kosztów zgodnie z wytycznymi Urzędu Skarbowego i Podatkowego w Wielkiej
Brytanii (HM Revenue and Customs).
W przypadku gdy pracownik zakończy zatrudnienie w okresie obowiązywania umowy
wynajmu z opcją zakupu; Tayside Contracts odejmie wszelkie pozostałe do spłaty kwoty od
od ostatniego wynagrodzenia pracownika.
Aby wziąć udział w programie, należy podać numer referencyjny programu Tayside
Contracts (Tayside Contracts’ scheme reference number), jakim jest TCC2W oraz swój
numer Ubezpieczenia Społecznego (National Insurance number).
Uczestniczenie w Programie Poświęcania Wynagrodzenia może wpłynąć na Zasiłek
Powszechny (Universal Credit) pobierany przez osoby biorące w nim udział. W celu uzyskania
konkretnych porad na ten temat należy się skontaktować ze swoim lokalnym Urzędem ds.
Zasiłków dla Osób Pracujących o Niskich Dochodach (Working Tax Credit Office) lub Urzędem
Skarbowym i Podatkowym w Wielkiej Brytanii (HM Revenues & Customs).

Wnioski Składane przez Internet
Aby uczestniczyć w Programie o nazwie ‘Rowerem Do Pracy’ należy udać się na stronę
internetową 'Halfords’ Cycle2work Scheme’ pod adresem http://www.cycle2work.info.
Rejestracji w programie można dokonać na tej właśnie stronie internetowej, poprzez podanie
numeru referencyjnego programu Tayside Contracts oraz swego unikalnego loginu, jaki
wnioskodawca uzyska bezpośrednio z Halfords.
Następnie należy ubiec się online o Elektroniczny List Odbioru, tzw. E-LoC (Electronic Letter
of Collection) na wbrany przez siebie rower oraz akcesoria, po czym wypełnić umowę najmu.
Po zakończeniu tego procesu Tayside Contracts zostanie poproszony o zatwierdzenie
wniosku. Po zatwierdzeniu (wniosku) do wnioskodawcy wysłany będzie e-mail zawierający
E-LoC.
Po otrzymaniu E-LoC można niemal natychmiast udać się po odbiór roweru i akcesoriów
z Halfords bądź (innego) zatwierdzonego lokalnego sprzedawcy.
Wnioski Składane przez Telefon
Osoby nie mające dostępu do Internetu, mogą składać wnioski dzwoniąc do Biura Obsługi
Klienta Halfords (Halfords Helpdesk) na numer 0345 504 6444. Wniosek zostanie wypełniony
przez telefon, a umowa najmu zostanie przesłana do wnioskodawcy do podpisu.
Podpisany wniosek należy odesłać w dostarczonej przez Halford kopercie zwrotnej ze
znaczkiem. Po otrzymaniu wypełnionego wniosku Halfords przekaże go drogą elektroniczną
do Tayside Contracts do zatwierdzenia.
Po zatwierdzeniu (wniosku) List Odbioru (the Letter of Collection) na wbrany przez siebie
rower oraz akcesoria zostanie wysłany do wnioskodawcy, który będzie mógł wtedy udać się
po ich odbiór.
Należy pamiętać, że - Jest to program poświęcania wynagrodzenia – a zatem kwota
miesięcznej spłaty będzie potrącana z wynagrodzenia pracownika (przed potrąceniem składki
emerytalnej, podatku oraz składki na Ubezpieczenie Społeczne).
W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności odnośnie jakiegokolwiek aspektu Programu
o nazwie Rowerem do Pracy należy się skontaktować z Jenny McAllister, HR Adviser, pod
numerem telefonu 01382 834043.
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