
Whatfarë duhet të bëni si nënkontraktues i Skemës së Industrisë së Ndërtimit 
(CIS) Pagimi 

 
- pjesa me të vërtetë e rëndësishme 
Për të paguar shumën e duhur nga një kontraktues, sigurohuni që t'u jepni atyre të njëjtin emër juridik ose emrin tregtar që ju 
dhatë kur u regjistruat për Skema e industrisë së ndërtimit (CIS). Ju gjithashtu duhet t'u jepni atyretuaj Referencënunike të 
tatimpaguesit (UTR) në mënyrë që ata të mund t'ju verifikojnë, dhe numrin tuaj të Sigurimit Kombëtar nëse jeni një tregtar i 
vetëm 
 
Nëse nuk e bëni këtë, kjo mund të ndikojë në atë se sa paguheni. Dhe kontraktuesit tuaj janë njerëz të zënë - shanset janë 
që ata janë shumë të zënë për t'ju ndjekur për informacionin e saktë, kështu që provoni dhe merrni ato herën e parë. 
 
Për të ndihmuar në këtë, ne kemi përfshirë një model të dobishëm Faturash CIS që mund të përdorni - thjesht ruani një 
kopje dhe pastaj plotësojeni me të dhënat tuaja. Shtoni detajet e linjës, etj dhe do të llogarisë pjesën tjetër për ju. 
Modeli i faturës 

 
Sa tatim do të paguaj? 
Kur një kontraktues ju paguan nën CIS, ata normalisht do të bëjnë zbritjet në masën standarde prej 20%. 
 
Sidoqoftë - kontraktuesit do të bëjnë zbritjet me një normë më të lartë prej 30% nëse: 

● nuk jeni të regjistruar për CIS 
● ata nuk mund t'ju verifikojnë 
● ju jepni emrin e gabuar për biznesin tuaj 

Nëse duhet të paguani normën 30% nuk do të jeni në gjendje ta kërkoni këtë përsëri, megjithëse mund të kompensohet si 
pjesë e deklaratës suaj vjetore të taksave. 
 
Kontraktuesi juaj duhet t'ju japë deklarata mujore të pagesave dhe zbritjeve. Mbajini të sigurta - do t'ju duhen kur të vini të 
bëni deklaratën tuaj tatimore, të cilën do t'i arrijmë brenda një minutë ose dy. 
 
Statusi i pagesës bruto 
Ju mund të aplikoni për statusin e pagesës bruto kur regjistroheni për CIS. Kjo do të thotë që kontraktori nuk do të bëjë 
zbritje nga pagesa juaj dhe ju do të paguani të gjitha taksat tuaja dhe Sigurimet Kombëtare në fund të vitit të taksave. Ka më 
shumë për këtë, kështu që ne e kemi vendosur atë në një Blog të veçantë. 
 
A duhet të paguaj taksën e CIS për gjithçka? 
Jo, mos u shqetëso. Kontraktuesit nuk do të bëjnë zbritjen nga shumat që ju ngarkoni në faturën tuaj për: 

● TVSH-së e 
● materialeve të 
● pajisjet ecila tani është e papërdorshme ('dyqanet e harxhueshme') 
● bimë / pajisje të punësuar përpunës 
● prodhimin eose materialet parafabrikate 

 
Paguajnë taksë dhe kërkojnë zbritje të zbritjes 
kur jeni regjistruar me Skemën e Industrisë së Ndërtimit (CIS), ju jeni akoma përgjegjës për pagimin e taksës së saktë dhe 
të Sigurimeve Kombëtare (NI) për biznesin tuaj, edhe nëse zbritjet janë bërë nga kontraktorët gjatë gjithë vitit. 
Kontraktuesit do t'ju japin një deklaratë mujore për ato që ju kanë paguar dhe zbritjet që ata kanë bërë për t'ju ndihmuar në 
kontabilitetin tuaj. Dhe ne nuk duam të bëjmë vesh - por mbajini të sigurt, prova juaj e vetme !!! 
 
 

https://www.gov.uk/find-lost-utr-number
https://www.gov.uk/find-lost-utr-number
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-contractor/verify-subcontractors
https://www.gov.uk/what-you-must-do-as-a-cis-subcontractor/gross-payment-status
https://www.gov.uk/what-you-must-do-as-a-cis-subcontractor/how-to-register


 
Tregtarët dhe partnerët e vetëm 
Në fund të vitit të taksave, dërgoni nëtuaj të deklaratënVlerësimit të Vetë Vlerësimit si zakonisht. Ju duhet të regjistroni: 

● shumat e plota në faturat tuaja si të ardhura 
● çdo zbritje të kontraktuesve në fushën e 'zbritjeve CIS' në fushën e 

 
HM Të Ardhurat dhe Doganat (HMRC) do të hartojnë faturën tuaj të taksave dhe të Sigurimeve Kombëtare dhe do të heqin 
çdo zbritje të bërë nga kontraktorët. 
Nëse akoma keni borxh tatimi pas kësaj, do të duhet ta paguani atë deri më 31 janar pas përfundimit të vitit të taksave. 
Nëse ju jeni për shkak të një rimbursimi të taksave, HMRC do të paguajë paratë mbrapa. 
 
Kompanitë e kufizuara 
Nëse keni një status pagese bruto, deklaroni të gjitha të ardhurat tuaja në deklaratën etuaj taksave të korporatës si 
zakonisht. 
Nëse paguani zbritjet CIS, duhet t'i kërkoni këto përmes skemës mujore të pagave të kompanisë suaj. Mos u përpiqni të 
kërkoni përsëri përmes deklaratës suaj të Taksave të Korporatës - mund të merrni një ndëshkim nëse e bëni. 
 
HMRC do të heq zbritjet e CIS nga ato që i detyrohesh në taksat PAYE dhe Sigurimet Kombëtare dhe do të duhet të 
paguash bilancin deri në datën e zakonshme. 
Nëse fatura PAYE e kompanisë suaj për periudhën është reduktuar në zero dhe akoma keni disa zbritje të CIS që nuk keni 
qenë në gjendje të kërkoni përsëri, transferojini këto muajin ose tremujorin tjetër (në të njëjtin vit tatimor). Thuaji HMRC në 
EPS se nuk keni asgjë për të paguar. 
 
Mbani shënimet 
tuaja Kompania juaj duhet të mbajë një regjistrim të shumave të pretenduara prapa faturës tuaj mujore ose tremujore PAYE. 
Ju mund të përdorni formularin CIS132 për ta bërë këtë ose për të mbajtur të dhënat tuaja. 
Nëse keni paguar shumë në zbritjet CIS, HMRC do të paguajë çdo zbritje kompania juaj nuk ka qenë në gjendje të kërkojë 
mbrapa nga fatura e saj PAYE gjatë vitit tatimor. 
 
Nëse kompania juaj hyn në administrim 
Nëse kompania juaj hyn në administrim ose likuidim, personi që e menaxhon atë duhet të shkruajë HMRC për të kërkuar që 
zbritjet e CIS të paguhen menjëherë. 
 
Nëse nuk keni të gjitha deklaratat tuaja për CIS 
Nëse nuk keni marrë të gjitha deklaratat e CIS që ju nevojiten nga kontraktuesi juaj, mund t'i kërkoni prej tyre t'ju dërgojnë 
kopje zëvendësimi. 
Nëse kontraktori që jeni duke punuar për ndalimin e tregtimit dhe nuk keni qenë në gjendje të merrni të gjitha deklaratat 
tuaja të CIS, duhet t'i shkruani në HMRC.  
 
Përfshini informacionin e mëposhtëm: 

● emrin tuaj, adresën dhe referencën unike të tatimpaguesit (UTR) 
● emrin dhe adresën e kontraktuesit 
● referencë tatimore të kontraktuesit - nëse e dini atë 
● datat e pagesave ose muajt e taksave kur kontraktori ju ka paguar 
● arsyen pse mos i keni deklaratat ose dublikatat 

 
 
 
 
 

https://www.gov.uk/self-assessment-tax-returns/overview
https://www.gov.uk/pay-self-assessment-tax-bill
https://www.gov.uk/what-you-must-do-as-a-cis-subcontractor/gross-payment-status
https://www.gov.uk/prepare-file-annual-accounts-for-limited-company/prepare-a-company-tax-return
https://www.gov.uk/government/publications/construction-industry-scheme-record-of-amounts-set-off-cis132
https://www.gov.uk/government/publications/construction-industry-scheme-record-of-amounts-set-off-cis132
https://www.gov.uk/government/publications/construction-industry-scheme-repayment-claims-for-limited-company-subcontractors
https://www.gov.uk/put-your-company-into-administration
https://www.gov.uk/liquidate-your-company


 
 
Ndryshimet që ju nevojiten për të raportuar 
Ndryshimet në Raport duke thirrur në linjën e ndihmës për skemën e industrisë së ndërtimit (CIS). 
Tregojuni atyre nëse: 

● ndryshoni nga një tregtar i vetëm në një partneritet, 
● lini një partneritet ose kompani për t'u bërë një tregtar i vetëm, 
● krijoni një kompani ose ndryshoni biznesin tuaj në një kompani. 

 
Zakonisht do t'ju duhet të regjistroheni përsëri për CIS - pasi nuk mund të transferoni regjistrimin nga struktura juaj e vjetër e 
biznesit. Nëse keni një status pagese bruto, do të duhet të aplikoni përsëri. 
 
Ju gjithashtu duhet të tregoni hyrat HM dhe Doganat (HMRC) në qoftë se ju: 

● të ndryshojë emrin tregtaretuaj të 
● ndryshiminbiznesit tuaj, private apo regjistruar adresën e zyrës 
● të ndaluar tregtinë 
● e shtuar aksionerët e rinj - HMRC mund të tërhiqet statusin tuaj të pagesës bruto nëse ju nuk tregoni atyre brenda 

30 ditëve 

 
nëse biznesi juaj hyn në administrim, ai mund të vazhdojë të marrë pagesa për punën që është bërë nën CIS. Ajo duhet të 
paguhet në të njëjtën mënyrë siç është paguar normalisht - ose bruto ose nën zbritje. 
 
Duhet të kontaktoni HMRC  
NIC dhe 
HM Të ardhurat dhe Doganat 
OOBX9 1BX.Pjesa 
 
 
……………2 e këtij Blogu shkon në më shumë detaje në lidhje me aplikimin për statusin bruto. 
 
 

https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact/construction-industry-scheme
https://www.gov.uk/what-you-must-do-as-a-cis-subcontractor/gross-payment-status

