
Какво трябва да направите като подизпълнител по схема за строителна 
индустрия (ОНД) 

 
 
Ето втората част от нашия блог за схема за строителна индустрия (ОНД). Първият ни блог обхвана основите 
около ОНД, в този блог се съсредоточаваме върху състоянието на брутното плащане като негова област, 
която често причинява объркване. 
 
Какво е брутното състояние на плащането? 
Най-просто казано, там вашият изпълнител няма да прави никакви удръжки от вашите плащания. Но преди да 
се развълнувате прекалено, не забравяйте, че това не означава, че няма да трябва да плащате данък ... ... 
все пак ще трябва да плащате данъка си и Националното осигуряване в края на годината! 
 
Как да получите статут на брутно плащане 
Можете да кандидатствате за състояние на брутно плащане при първото си плащане регистрирайте се за 
ОНД с HMRC 
Ако вече сте регистриран за CIS, можете да кандидатствате за състояние на брутно плащане, като се 
обадите на линията зана помощCIS или кандидатствате онлайн. 
 
Кандидатствайте за статут на брутно плащане онлайн 

1. Влезте в правителствения шлюз - ще ви трябва идентификационният номер и паролата на 
правителствения шлюз, които сте използвали, когато сте се регистрирали за ОНД. Ако нямате 
потребителски идентификационен номер, можете да го създадете, когато се регистрирате за CIS. 

2. От „Вашата данъчна сметка“ отидете на „Други услуги“. 
3. Изберете „Схема на строителната индустрия - подизпълнители“. 

 
За да се класирате 
Както повечето неща с HM приходи и мита (HMRC), трябва да преминете някои „тестове“, за да получите 
статут на брутно плащане. Трябва да покажете на HMRC,  

● че сте платили данъка си и Националната застраховка навреме, в който 
● бизнесът ви извършва строителни работи (или осигурява работна ръка за него) във Великобритания, 
● бизнесът ви се управлява чрез банкова сметка. 

 
HMRC ще прегледа вашия оборот за последните 12 месеца. Без да обръщате внимание на ДДС и цената на 
материалите, оборотът ви трябва да бъде най-малко: 

● 30 000 британски лири, ако сте едноличен търговец 
● 30 000 британски лири за всеки партньор в партньорство или поне 100 000 паунда за цялото 

партньорство 
● 30 000 британски лири за всеки директор на компания или поне 100 000 паунда за цялата компания 

Забележка - Ако вашата компания се контролира от 5 души или по-малко, трябва да имате годишен оборот от 
30 000 британски лири за всеки от тях. 
 
Плащане на данък, когато имате брутен статус на плащане 
Трябва да декларирате плащанията си като доход в края на данъчната година в: 
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● вашата данъчна декларация за самооценка, ако сте едноличен търговец или партньор 
● нави корпоративнатаданъчна декларация, ако притежавате ограничена компания 

 
 
 
 
 
Годишен преглед 
Ако имате брутен статус на плащане, HMRC ще преглежда бизнеса ви всяка година, за да реши дали можете 
да запазите състоянието си. 
Трябва да сте навреме с вашите данъчни декларации и плащания, за да запазите брутното си състояние на 
плащане. 
Ако управлявате дружество с ограничена отговорност, HMRC ще прегледа самата компания, а не отделни 
директори или акционери. 
 
Не отговаряте на всички условия 
Можете да провалите прегледа и HMRC ще премахне брутното ви състояние на плащане. Ще ви бъде 
разрешено малко количество закъснели плащания или връщания. 
Свържете се с HMRC, ако имате проблеми с плащането на данъка навреме. Ако HMRC ви даде повече време 
за плащане, това няма да повлияе на брутното ви състояние на плащане. 
 
Неуспешен преглед 
Ще получите писмо с обяснение, че ще провалите прегледа, заедно с причините защо. 
Ако не сте съгласни, можете да пишете обратно с мотивите си. 
Ако HMRC приеме вашето обяснение, те няма да премахнат брутното ви състояние на плащане. 
Ако не отговорите на писмото или HMRC не приеме вашето обяснение, те ще пишат, за да обяснят: 

● какви условия не сте изпълнили, 
● че те оттеглят брутното ви състояние на плащане за 90 дни 

Ако смятате, че HMRC са взели грешно решение , имате 30 дни от датата на настоящото писмо за 
обжалване. 
 
Подаване на заявка за статут на брутно плащане 
Ако HMRC анулира брутния си статус на плащане, трябва да изчакате година от датата на анулирането, 
преди да можете да кандидатствате отново. 
 
 
Уеб връзки на HMRC 
Регистрация за ОНД - https://www.gov.uk/what-you-must-do-as-a-cis-subcontractor/how-to-register 
 
Помощната линия на ОНД - https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact/construction-industry-scheme 
 
Самооценка - https://www.gov.uk/self-assessment-tax-returns 
 
Корпоративен данък - https://www.gov.uk/prepare-file-anfor- 
 
year-accounts-limited-company Статус на брутното плащане - 
https://www.gov.uk/what-you-must-do-as-a-cis-subcontractor/gross-payment-status 
 
Проблеми с плащането на вашия данък - https://www.gov.uk/difficffic-paying- hmrc 
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HMRC Влезте във вашия Gateway акаунт - https://www.access.service.gov.uk/login/signin/creds 
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