
Youfarë ju duhet të bëni si Nënkontraktues i Skemës së Industrisë së Ndërtimit 
(CIS) 

 
 
Këtu është pjesa e dytë e blogut tonë të skemës së industrisë së ndërtimit (CIS). Blogu ynë i parë ka mbuluar bazat 
përreth CIS, në këtë blog ne përqëndrohemi në statusin e Pagesës Bruto si një zonë e tij që shpesh shkakton 
konfuzion. 
 
Isfarë është statusi i pagesës bruto? 
E thënë thjesht, është aty ku kontraktori juaj nuk do të bëjë asnjë zbritje nga pagesa juaj. Por, para se të 
emocionoheni shumë, mbani mend se nuk do të thotë që nuk do të duhet të paguani ndonjë taksë …… do të duhet të 
paguani taksën tuaj dhe Sigurimet Kombëtare në fund të vitit! 
 
Si të merrni statusin e pagesës bruto 
Ju mund të aplikoni për statusin e pagesës bruto kur së pari regjistrohuni për CIS me HMRC 
Nëse jeni regjistruar tashmë në CIS, mund të aplikoni për statusin e pagesës bruto duke thirrur në linjën ndihmëse 
CIS ose duke aplikuar në internet. 
 
Bëni kërkesë për statusin e pagesës bruto në linjë 

1. Hyni tek Qeveria Gateway - do t'ju duhet ID e përdoruesit e Qeverisë Gateway dhe fjalëkalimi që keni 
përdorur kur regjistroheni për CIS. Nëse nuk keni një ID të përdoruesit, mund të krijoni një kur të 
regjistroheni për CIS. 

2. Nga 'Llogaria juaj e taksave', shkoni te 'Shërbime të tjera'. 
3. Zgjidhni 'Skema e industrisë në ndërtim - nënkontraktorët'. 

 
Për tu kualifikuar 
Si shumica e gjërave me të ardhurat dhe doganat e HM (HMRC), ju duhet të kaloni disa 'teste' për t'ju dhënë statusin 
e pagesës bruto. Ju duhet të tregoni HMRC që  

● keni paguar taksën tuaj dhe Sigurimin Kombëtar në kohë në të kaluarën 
● biznesi juaj bën punë ndërtimore (ose siguron punë për të) në Mbretërinë e Bashkuar 
● biznesi juaj drejtohet përmes një llogarie bankare 

 
HMRC do të shikojë qarkullimin tuaj për 12 muajt e fundit Injorimi i TVSH-së dhe kostoja e materialeve, xhiroja juaj 
duhet të jetë së paku: 

● 30,000 if nëse jeni një tregtar i vetëm 
● 30,000 £ për secilin partner në një partneritet, ose të paktën 100,000 £ për të gjithë partneritetin, 
● 30,000 £ për secilin drejtor të një kompanie , ose të paktën 100,000 për të gjithë kompaninë 

Shënim - Nëse kompania juaj kontrollohet nga 5 persona ose më pak, ju duhet të keni një qarkullim vjetor prej 30,000 
£ për secilën prej tyre. 
 
Pagesa e taksës kur keni statusin e pagesës bruto 
Ju duhet të deklaroni pagesa si të ardhura në fund të vitit tatimor në: 

● tuaj Vetë deklaratëntatimore të Vlerësimit nëse jeni një tregtar ose partner i vetëm 

https://www.gov.uk/what-you-must-do-as-a-cis-subcontractor/how-to-register
https://www.gov.uk/what-you-must-do-as-a-cis-subcontractor/how-to-register
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact/construction-industry-scheme
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact/construction-industry-scheme
https://www.access.service.gov.uk/login/signin/creds
https://www.gov.uk/self-assessment-tax-returns/overview


● tuaj Kthimi i Taksave i Korporatës nëse posedoni një kompani të kufizuar 

 
 
 
 
 
rishikim vjetor 
Nëse keni një status pagese bruto, HMRC do të rishikojë biznesin tuaj çdo vit, për të vendosur nëse mund ta mbani 
statusin tuaj. 
Ju duhet të jeni në kohë me deklaratat dhe pagesat tuaja tatimore për të mbajtur statusin tuaj të pagesës bruto. 
Nëse drejtoni një kompani të kufizuar, HMRC do të rishikojë vetë kompaninë, sesa drejtorët individualë ose 
aksionarët. 
 
Ju nuk i plotësoni të gjitha kushtet 
Ju mund të dështoni shqyrtimin dhe HMRC do të heqë statusin tuaj të pagesës bruto. Do t'ju lejohen një sasi e vogël 
e pagesave ose kthimeve të vonuara. 
Kontaktoni HMRC nëse keni probleme me pagimin e taksës tuaj në kohë. Nëse HMRC ju jep më shumë kohë për të 
paguar, kjo nuk do të ndikojë në statusin tuaj të pagesës bruto. 
 
Ju dështoni vlerësimin tuaj 
Ju do të merrni një letër ku të shpjegojë se jeni gati të dështoni shqyrtimin, së bashku me arsyet pse. 
Nëse nuk pajtoheni, mund të shkruani përsëri me arsyet tuaja. 
Nëse HMRC pranon shpjegimin tuaj, ata nuk do të heqin statusin tuaj të pagesës bruto. 
Nëse nuk i përgjigjeni letrës ose HMRC nuk e pranon shpjegimin tuaj, ata do të shkruajnë për të shpjeguar: 

● cilat kushte nuk keni përmbushur 
● që ata po tërheqin statusin tuaj të pagesës bruto në 90 ditë 

Nëse mendoni se HMRC ka marrë vendimin e gabuar , keni 30 ditë nga data e kësaj letre për të apeluar. 
 
Reagimi për statusin e pagesës brutostatusin 
Nëse HMRC anulontuaj të pagesës bruto, duhet të prisni një vit nga data e anulimit përpara se të mund të riaplikoni. 
 
 
lidhje me faqet e internetit të HMRC 
Regjistrohu për CIS në- https://www.gov.uk/what-you-must-do-as-a-cis-subcontractor/how-to-register 
 
CIS Helpline - https://www.gov.uk/g//ardhur-//scheme 
 
qeverisjaorganisationshm-recustomscontactconstruction-industry-Vetëvlerësimi - https://www.gov.uk/returns 
 
Self-assessment-tax-Tax Corporation - https://www.gov.uk/prepare-file-annual-accounts-for-limited-company 
 
Statusi i Pagesës Bruto - https://www.gov.uk/what-you-must-do-as-a-cis-subcontractor/gross-payment-status 
 
Problemet që paguajnë taksën tuaj - https://www.gov.uk/difficulties-paying- hmrc 
 
HMRC Hyni tek ju Llogaria Gateway - https://www.access.service.gov.uk/login/signin/creds 
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