Co musíte udělat jako subdodavatel Schéma stavebního průmyslu (CIS)
Získání platby - opravdu důležitá část
Chcete-li získat zaplacenou správnou částku dodavatelem, ujistěte se, že jim přihlašujete stejné právní jméno nebo
obchodní jméno, jaké jste zadali při registraci do Schéma stavebního průmyslu (CIS). Měli byste jim také dát svůj jedinečný
odkaz na daňového poplatníka (UTR), aby vás mohli ověřit, a své číslo národního pojištění, pokud jste živnostník.
Pokud ne, mohlo by to ovlivnit, kolik dostanete zaplaceno. A vaši dodavatelé jsou zaneprázdnění lidé - je pravděpodobné,
že jsou příliš zaneprázdněni, aby vás pronásledovali správné informace, takže to zkuste hned hned.
Abychom vám pomohli, vložili jsme užitečnou šablonu faktury CIS, kterou můžete použít - pouze uložte kopii a poté ji vyplňte
svými údaji. Přidejte podrobnosti o řádku atd. A zbytek vám spočítá.
Šablona faktury
Kolik daně zaplatím?
Když vám dodavatel zaplatí v rámci CIS, obvykle odečte standardní sazbu 20%.
Smluvní strany však provedou srážky s vyšší sazbou 30%, pokud:
●
●
●

nejste zaregistrováni do CIS
, nemohou vás ověřit, že
uvedete nesprávné jméno pro svou firmu.

Pokud musíte zaplatit sazbu 30%, nebudete si moci nárokovat zpět, i když může být započteno jako součást vašeho ročního
daňového přiznání.
Váš dodavatel by vám měl poskytovat měsíční výpisy plateb a srážek. Uchovávejte je v bezpečí - budete je potřebovat, až
přijdete k daňovému přiznání, ke kterému se dostaneme za minutu nebo dvě.
Stav
můžete požádat o hrubé platbystav hrubé platby Při registraci do CIS. To znamená, že smluvní strana nebude provádět
žádné odpočty z vašich plateb a na konci daňového roku zaplatíte veškerou daň a národní pojištění. Je toho více, takže
jsme ji vložili na samostatný blog.
Musím za všechno platit daň z CIS?
Ne, neboj se. Dodavatelé nebude srážku z částky vám účtovat na faktuře pro:
●
●
●
●
●

DPH
materiály
zařízení, jež je nyní nepoužitelný ( ‚zásob určených ke spotřebě‘)
závod / zařízení najal propráci
výrobunebo prefabricating materiály

platit daň a požadovat zpět odpočty
Když jsi registrován se systémem stavebního průmyslu (CIS) jste stále zodpovědní za placení správné daně a národního
pojištění (NI) pro vaše podnikání, a to i v případě, že smluvní strany prováděly srážky po celý rok.
Smluvní strany vám poskytnou měsíční výpis toho, co vám zaplatili, a srážky, které provedly, aby pomohly s vaším
účetnictvím. A nechceme nag - ale udržujte je v bezpečí, je to váš jediný důkaz !!!

Jediní obchodníci a partneři

Na konci daňového roku zašlete svék přiznánívlastnímu vyměření jako obvykle. Měli byste zaznamenat:
●
●

celé částky na vašich fakturách jako příjem, který
smluvní strany provedly v oblasti „odpočtů CIS“ v

daňovém a celním úřadu (HMRC) HM, vypočítají daň a daň z národního pojištění a odeberou veškeré odpočty provedené
dodavateli.
Pokud i nadále dlužíte daň, budete ji muset zaplatit do 31. ledna následujícího po skončení daňového roku.
Pokud máte nárok na vrácení daně, HMRC vrátí peníze zpět.
Společnosti s ručením omezeným
Pokud máte stav hrubé platby, nahláste všechny své příjmy do daňového přiznání společnosti jako obvykle.
Pokud platíte odpočty CIS, musíte si je nárokovat zpět prostřednictvím systému měsíčních mezd vaší společnosti. Nesnažte
se tvrdit zpět prostřednictvím Corporation Daňové přiznání - můžete dostat pokutu, pokud nemáte.
HMRC odečte odpočty CIS z toho, co dlužíte v dani PAYE a v národním pojištění, a budete muset zaplatit zůstatek do
obvyklého data.
Pokud je vaše společnost PAYE faktura za dané období snížena na nulu a stále máte nějaké odpočty CIS, které jste
nemohli získat zpět, převeďte je do dalšího měsíce nebo čtvrtletí (ve stejném daňovém roce). Řekněte HMRC v EPS, že
nemáte co platit.
Uchovávejte záznamy
Vaše společnost musí vést záznamy o nárokovaných částkách zpět na váš měsíční nebo čtvrtletní účet PAYE.
K tomu můžete použít formulář CIS132 nebo si uchovat své vlastní záznamy.
Pokud jste v srážkách CIS zaplatili příliš mnoho, HMRC vám vrátí veškeré odpočty, které vaše společnost během daňového
roku nemohla získat zpět ze své platby PAYE.
Pokud vaše společnost přejde do správy
Pokud vaše společnost přejde do správy nebo l ikvidace, měla by osoba, která ji spravuje, napsat HMRC a požádat o
okamžité vrácení odpočtů CIS.
Pokud nemáte všechna vaše prohlášení CIS
Pokud jste neobdrželi všechna prohlášení CIS, která potřebujete od svého dodavatele, můžete je požádat o zaslání
náhradních kopií.
Pokud dodavatel, pro který pracujete pro zastavení obchodování, a nejste schopni získat všechna vaše prohlášení CIS, měli
byste napsat HMRC.
Uveďte následující informace:
●
●
●
●
●

vaše jméno, adresu a jedinečný odkaz na daňového poplatníka (UTR),
jméno a adresu
dodavatele, odkaz na daň dodavatele - pokud znáte
data plateb nebo daňové měsíce, kdy vám dodavatel zaplatil
důvod, proč jste nemají prohlášení nebo duplikáty

změn, které potřebujete k nahlášení

změn, zavoláním na linku pomoci CIS (Construction Industry Scheme).
Řekněte jim, pokud:
●
●
●

přechod z jediného obchodníka na partnerství
opouští partnerství nebo společnost, aby se stal jediným obchodníkem,
vytvořil společnost nebo změnil své podnikání na společnost

Obvykle se budete muset znovu zaregistrovat do CIS - protože registraci nemůžete převést z vaší staré obchodní struktury.
Pokud máte stav hrubé platby, budete muset znovu podat žádost.
Je třeba také říct, HM Revenue and Customs (HMRC), pokud:
●
●
●
●

změníteobchodní jméno
změnuvaší firmy, soukromé nebo sídlo adresa
zastavení obchodování
přidání nových akcionářů - HMRC může vzít váš hrubý stav platby, pokud nechcete říct jim do 30 dnů,

pokud vaše firma jde do správy, může udržovat příjem plateb za práci, kterou provádí v rámci CIS. Měla by být vyplácena
stejným způsobem, jakým byla běžně vyplacena - buď hrubá, nebo s odpočtem.
Potřeba kontaktovat HMRC
NIC a EO
HM Příjmy a cla
BX9 1BX

……………. Část 2 tohoto blogu se podrobněji věnuje žádosti o status Gross.

