Какво трябва да направите като подизпълнител по схема за строителна
индустрия (ОНД)
Получаване на плащане - наистина важната част
За да получите платената сума от изпълнител, не забравяйте да им дадете същото юридическо име или търговско
име, което сте дали при регистрацията за Схема на строителната индустрия (ОНД). Освен това трябва да им дадете
Вашата уникална референция за данъкоплатците (UTR), за да могат да ви потвърдят, както и вашия национален
застрахователен номер, ако сте едноличен търговец
Ако не го направите, това може да повлияе на размера на плащането ви. И вашите изпълнители са заети хора - има
вероятност те да са прекалено заети, за да ви гонят за точната информация, така че опитайте да я намерите първо.
За да помогнем в това, сме включили удобен шаблон за CIS фактура, който можете да използвате - просто запазете
копие и след това го попълнете с вашите данни. Добавете подробности за реда и т.н. и тя ще изчисли останалото за
вас.
Шаблон за фактура
Колко данък ще платя?
Когато един изпълнител ви плаща по CIS, той обикновено прави удръжки при стандартната ставка от 20%.
Въпреки това - изпълнителите ще правят приспадания с по-висока ставка от 30%, ако:
●
●
●

не сте регистрирани за ОНД,
те не могат да ви проверят
дали давате грешно име за вашия бизнес.

Ако трябва да платите 30% ставка, няма да можете да заявите това обратно, въпреки че може да бъде
компенсирано като част от годишната ви данъчна декларация.
Вашият изпълнител трябва да ви дава месечни отчети за плащания и удръжки. Пазете ги в безопасност - ще ви
трябват, когато дойдете да направите данъчната си декларация, до която ще стигнем след минута или две.
Състояние на брутното плащане
Можете да кандидатствате зана статутбрутно плащане, когато се регистрирате за CIS. Това означава, че
изпълнителят няма да прави приспадания от вашите плащания и вие ще платите цялата си данъчна и Национална
застраховка в края на данъчната година. Има повече за това, така че сме го пуснали в отделен блог.
Трябва ли да плащам данък от ОНД за всичко ??
Не, не се безпокойте. Изпълнителите няма да извършват приспадане от сумите, които начислявате във вашата
фактура за:
●
●
●
●
●

ДДС
материали с,
оборудване закоето вече е неизползваемо („консумативи магазини“)
инсталации / оборудване, наети за работа
производство или сглобяеми материали

Платете данък и възстановете обратно удръжки
Когато сте регистриран със схемата на строителната индустрия (ОНД), вие все още сте отговорни за плащането на
правилния данък и националното застраховане (NI) за вашия бизнес, дори ако са направени удръжки от
изпълнители през цялата година.

Изпълнителите ще Ви дават ежемесечно справка за това, което са Ви платили и удръжки, които са направили, за да
Ви помогнат в счетоводството. И ние не искаме да заяждаме - но пазете това, това е единственото ви доказателство
!!!

Еднолични търговци и партньори
В края на данъчната година изпратете своята данъчна декларациясамооценка, закакто обикновено. Трябва да
запишете:
●
●

пълните суми във вашите фактури като доходи, които
са направили приспаданията на контрагентите в полето „Приспадания от ОНД“

HM Приходи и митници (HMRC) ще изработят вашата данъчна и национална застрахователна сметка и ще отнемат
всички удръжки, направени от изпълнителите.
Ако все още дължите данък след това, ще трябва да го платите до 31 януари след края на данъчната година.
Ако ви се дължи възстановяване на данък, HMRC ще върне парите.
Ограничени компании
Ако имате брутен статус на плащане, декларирайте всичките си доходи във вашата корпоративна данъчна
декларация, както обикновено.
Ако плащате удръжки от ОНД, трябва да ги изискате обратно чрез месечната схема на заплащане на вашата
компания. Не се опитвайте да поискате обратно чрез вашата данъчна декларация от корпорацията - може да
получите неустойка, ако го направите.
HMRC ще вземе вашите удръжки от ОНД за дължимото от данъка ПЛАЩАНЕ и национално застраховане и ще
трябва да платите остатъка до обичайната дата.
Ако сметката за PAYE на вашата компания за периода е намалена до нула и все още имате някои приспадания от
ОНД, за които не сте успели да възстановите, пренесете ги към следващия месец или тримесечие (през същата
данъчна година). Кажете на HMRC в EPS, че нямате какво да плащате.
Съхранявайте своите записи
Вашата компания трябва да води отчет за суми, поискани обратно срещу месечната или тримесечна сметка на
PAYE.
Можете да използвате формуляр CIS132, за да направите това или да съхранявате собствените си записи.
Ако сте платили твърде много в удръжките в ОНД, HMRC ще изплати всички удръжки, които вашата компания не е в
състояние да поиска обратно от своята сметка PAYE през данъчната година.
Ако вашата компания преминава в администрация
Ако вашата компания преминава в администрация или ликвидация, лицето, което я управлява, трябва да пише на
HMRC, за да поиска веднага да се възстановят приспаданията от ОНД.
Ако не разполагате с всички ваши изявления за ОНД
Ако не сте получили всички необходими декларации за ОНД от вашия изпълнител, можете да ги помолите да ви
изпратят заместващи копия.
Ако изпълнителят, който работите за спиране на търговията, и не сте успели да получите всичките си CIS
изявления, трябва да пишете на HMRC.
Включете следната информация:
●
●
●

вашето име, адрес и уникална референция за данъкоплатците (UTR)
името и адреса на изпълнителя
данъчната справка на изпълнителя - ако знаете

●
●

датите на плащанията или данъчните месеци, когато изпълнителят ви е платил
причината, поради която вие нямат изявления или дубликати

Промени, които трябва да докладватев отчета,
за променитекато се обадите на линиятаза за обслужване на схематастроителна индустрия (ОНД).
Кажете им, ако:
●
●
●

промените от едноличен търговец в партньорство
оставете партньорство или компания, за да станете едноличен търговец,
създайте компания или променете бизнеса си в компания

Обикновено ще трябва да се регистрирате отново за ОНД - тъй като не можете да прехвърлите регистрацията от
старата ви бизнес структура. Ако имате брутен статус на плащане, ще трябва да кандидатствате отново.
Трябва също така да кажете на HM Приходи и Митници (HMRC), ако:
●
●
●
●

промените търговското си име,
променете вашия бизнес, частен или регистриран адрес на офиса
спрете да
добавите нови акционери - HMRC може да изтегли брутния ви статут на плащане, ако не им кажете в
рамките на 30 дни

Ако вашият бизнес преминава в администрация, той може да продължава да получава плащания за работа,
извършена в рамките на ОНД. Тя трябва да бъде платена по същия начин, по който е била платена нормално - или
бруто, или под приспадане.
Необходимо е да се свържете с HMRC
NIC и EO
HM приходи и мита
BX9 1BXобхваща

……………. Част 2 от този блогповече подробности относно кандидатстване за брутен статус.

