NOTA INFORMACYJNA HR DLA PRACOWNIKÓW – MAJ 2019– ROWEREM DO PRACY
Program Poświęcania Wynagrodzenia Tayside Contracts o nazwie ‘Rowerem do Pracy’ (Cycle to Work
Salary Sacrifice Scheme) będzie otwarty dla nowych wnioskodawców pomiędzy 3 czerwca 2019 i 28
czerwca 2019 roku. Pracownicy zarabiający powyżej dolnego limitu zarobkowego (wynoszącego obecnie
£118 tygodniowo), którzy będą dojeżdżać do pracy rowerem, mogą być beneficjentami programu.
Program, który jest administrowany przez ‘Halfords Cycle2work’, oferuje pracownikom asortyment
rowerów i akcesoriów o obniżonej cenie do wartości £600. Program zezwala pracownikowi na zawarcie
tylko jednej umowy kupna-sprzedaży ratalnej (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, aby odzyskać poniesione
koszty. Pod koniec umowy najmu z Tayside Contracts, pracownik będzie zobowiązany do do zawarcia
przedłużonej umowy najmu z Halfords na kolejne 4 lub 5 lat, zależnie od ceny początkowej roweru. Po
zawarciu przedłużonej umowy najmu pozycja neutralna pod względem kosztów będzie osiągnięta zgodnie
z wytycznymi Urzędu Skarbowego i Podatkowego w Wielkiej Brytanii (HMRC) , a zatem prawo własności
może być przeniesione na wnioskodawcę bez dodatkowych opłat.
Aby stać się członkiem programu należy podać uzyskany od Tayside Contracts numer referencyjny
programu, jakim jest TCC2W oraz swój Numer Ubezpieczenia Społecznego (National Insurance Number).
Wnioski Składane przez Internet
Aby uczestniczyć w Programie ‘Rowerem Do Pracy’ (the Cycle to Work Scheme) należy odwiedzić stronę
internetową 'Halfords’ Cycle2work Scheme’ pod adresem http://www.cycle2work.info. Na tej stronie
internetowej należy zarejestrować się w programie, podając uzyskany od Tayside Contracts numer
referencyjny programu oraz swój unikalny login, jaki wnioskodawca uzyska bezpośrednio z Halfords.
Następnie należy ubiec się online o wybrany przez nich Elektroniczny List Odbioru, tzw. E-LoC (Electronic
Letter of Collection) oraz wypełnić umowę najmu. Po zakończeniu tego procesu Tayside Contracts
zatwierdzi wniosek online, a 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 (i podpisanego) wniosku Halfords przekaże go drogą elektroniczną do Tayside
Contracts do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu (wniosku) List Odbioru (the Letter of Collection) zostanie
wysłany do wnioskodawcy i powinien on dotrzeć do adresata następnego dnia.
Uwaga
Uczestniczenie w Programie Poświęcania Wynagrodzenia Tayside Contracts o nazwie ‘Rowerem do Pracy’
może wpłynąć na ulgi podatkowe osoby biorącej w nim udział. Niemniej jednak, w celu uzyskania
konkretnej porady na ten temat należy się skontaktować ze swoim lokalnym Urzędem wypłacającym
Zasiłki dla Osób Pracujących o Niskich Dochodach (Working Tax Credit Office) lub z Urzędem Skarbowym
i Podatkowym w Wielkiej Brytanii (HM Revenues & Customs).

Jest to program poświęcania wynagrodzenia – kwota miesięcznej spłaty będzie potrącana
z wynagrodzenia pracownika (przed potrąceniem składki emerytalnej, podatku oraz składki na
Ubezpieczenie Społeczne).

Dodatkowe informacje na temat Programu ‘Rowerem do Pracy’ są dostępne na stronie Tayside
Contracts
o nazwie ‘Intranet’. W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności odnośnie jakiegokolwiek aspektu tego
programu należy się skontaktować z Jenny McAllister, HR Adviser, pod numerem telefonu 01382
812721.
Przekład z języka angielskiego: Monika Majkutowska, Tłumacz (Dyplom Tłumacza Służb Publicznych)

