P46: Pracownik bez formy P45
Sekcja pierwsza

Do wypełnienia przez pracownika

Twój pracodawca będzie potrzebować tych informacji, jeśli nie masz formularza P45 od poprzedniego pracodawcy. Twój pracodawca może Cie
porosić abyś wypełnił ten formularz lub podał identyczne informacje w innej formie. Jeżeli w późniejszym czasie dostaniesz formularz P45
zanieś go swojemu pracodawcy. Do wypełnienia tej formy należy używać liter drukowanych.

Twoje dane
Numer ubezpieczenia (National Insurance)
Jest to bardzo waże w uzyskaniu zwrotu podatku i benefitów.

Data urodzenia

Tytuł – wpisz MR, MRS, MISS, MS lub inny

Adres

DD MM RRRR

Numer domu lub mieszkania
Nazwisko
Reszta adresu, uwzględniając nazwe domu lub mieszkania

Pierwsze imię/imiona

Kod pocztowy

Płeć. Zaznacz ‘X’ odpowiedni kwadrat
Mężczyzna

Kobieta

Twoja obecna styułacja

Kredyt Studencki (zaawansowane w UK)

Przeczytaj uważnie następujące stwierdzenia i zaznacz ‘X’
w jedym kwadracie który odpowiada Twojej obecnej sytułacji.

Jeżeli skończyłeś Szkołe Wyższą w Wielkiej Brytanii przed
począwszym dnia 6 kwietnia i otrzymałeś pierwszą rate
pożyczki w lub przed 1 września 1998 r. która nie została
jeszcze w pełni spłacona, zaznacz 'X' w kwadracie D.
(Nie zaznaczaj 'X' w kwadracie D jeżeli spłacasz Brytyjski
Kredyt Studencki w porozumieniu się z Student Loans
Company poprzez miesięczne spłaty przez Twoje
konto w banku lub konta towarzystwa
D
budowlanego).

A – To moja pierwsza praca począwszy od 6 kwietnia.
Nie otrzymuje zasiłku dla bezrobotnych
(Jobseeker Allowance), zasiłek zatrudnienia
(Employment and Support Allowance) ani
zasilku chorobowego (Incapacity Benefit) bądź
A
renty zawodowej (Occupational Pension).
LUB
B – To jest moja jedyna praca, ale począwszy od 6 kwietnia
miałem inną prace lub otrzymywałem zasiłek dla
bezrobotnych (Jobseeker's Allowance) lub zasiłek
chrobowy (Incapacity Benefit). Natomiast nie
otrzymuje renty zawodowej (Occupational
B
Pension).
LUB
C – Mam inną prace lub otrzymuje rente zawodową
C
(Occupational Pension).

Podpis i data
Potwierdzam iż niniejsze informacje są prawdziwe
Podpis

Data DD MM RRRR
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