Ką reikia daryti kaip statybų pramonės schemos (CIS) subrangovui
Kaip gauti užmokestį - tikrai svarbi dalis
Norėdami gauti rangovo reikiamą sumą, įsitikinkite, kad suteikėte jiems tą patį juridinį vardą ar prekės pavadinimą, kurį
davėte registruodamiesi Statybos pramonės schema (CIS). Jūs taip pat turėtumėte jiems pateikti savo unikalų mokesčių
mokėtojo kodą (UTR), kad jie galėtų jus patikrinti, ir jūsų nacionalinio draudimo numerį, jei esate vienintelis prekybininkas.
Jei to nepadarysite, tai gali paveikti jūsų mokamą sumą. Jūsų rangovai yra užimti žmonės - yra tikimybė, kad jie per daug
užsiėmę, kad persekiotų jus už teisingą informaciją, todėl pirmą kartą išbandykite.
Norėdami tai padėti, įtraukėme patogų CIS sąskaitos faktūros šabloną, kurį galite naudoti - tiesiog išsaugokite kopiją ir
užpildykite ją savo informacija. Pridėkite informaciją apie eilutę ir tt, o likusi dalis bus apskaičiuota jums.
Sąskaitos faktūros šablonas
Kiek sumokėsiu mokesčių?
Kai rangovas jums sumoka pagal MIS, paprastai jie atskaitys standartinę 20% normą.
Tačiau rangovai atliks didesnius 30% įskaitymus, jei:
●
●
●

jūs nesate užsiregistravę CIS,
jie negali patvirtinti, kad
nurodėte netinkamą savo įmonės pavadinimą.

Jei turėsite sumokėti 30% tarifą, negalėsite to reikalauti. atgal, nors tai gali būti kompensuota kaip jūsų metinės mokesčių
deklaracijos dalis.
Rangovas turėtų pateikti mėnesines išmokų ir atskaitymų ataskaitas. Saugokite juos - jų prireiks, kai ateisite deklaruoti
mokesčių, kuriuos pateiksime per minutę ar dvi.
Bendrojo mokėjimo būsena
Galite kreiptis dėl bendrosios išmokos būsenos, kai užsiregistruojate MIS. Tai reiškia, kad rangovas neatliks jokių atskaitymų
iš jūsų mokėjimų, o mokestinių metų pabaigoje sumokėsite visą savo mokestį ir nacionalinį draudimą. Čia yra daugiau apie
tai, todėl įdėjome jį į atskirą tinklaraštį.
Ar aš turiu sumokėti NVS mokestį už viską?
Ne, nesijaudink. Rangovai neatims iš jūsų sąskaitoje faktūroje nurodytų sumų už:
●
●
●
●
●

PVM
medžiagų
įrangą, kuri dabar yra nebenaudojama („vartojimo reikmenų parduotuvės“),
darbui pasamdyta gamykla / įranga
arba surenkamosios medžiagos.

Sumokėkite mokesčius ir reikalaukite atskaitymų,
kai esate registruotas naudodamiesi statybų pramonės schema (CIS), jūs vis dar esate atsakingi už teisingo mokesčių ir
nacionalinio draudimo (NI) sumokėjimą už savo verslą, net jei rangovai išskaito visus metus.
Rangovai kas mėnesį pateiks jums ataskaitą apie tai, ką jie jums sumokėjo, ir atskaitymus, kuriuos jie padarė, kad padėtų
tvarkyti buhalteriją. Ir mes neturime omenyje niurzgėti, bet saugokime juos, tai yra vienintelis jūsų įrodymas !!!

Individualūs prekybininkai ir partneriai

Mokestinių metų pabaigoje,, atsiųskite savo savianalizės mokesčių deklaraciją kaip įprasta. Turėtumėte įrašyti:
●
●

visos sąskaitose faktūrose nurodytos sumos kaip pajamos, kurias
rangovai atliko laukelyje „CIS atskaitymai“

HM Revenue and Customs (HMRC) parengs jūsų mokesčių ir nacionalinio draudimo sąskaitą ir pašalins visus rangovų
atliktus išskaitymus.
Jei po to vis tiek esate skolingi mokesčiams, turėsite juos sumokėti ikisausio 31 d mokestinių metų pabaigos.
Jei jums bus grąžinta mokesčių suma, HMRC grąžins pinigus.
Ribotos įmonės
Jei turite bendrą mokėjimo būseną, deklaruokite visas savo pajamas savo pelno mokesčio deklaracijoje kaip įprasta.
Jei mokate iš CIS atskaitymus, turite juos susigrąžinti naudodamiesi savo įmonės mėnesio darbo užmokesčio schema.
Nebandykite susigrąžinti per savo pelno mokesčio deklaracijoje - galite gauti baudą, jei jūs darote.
HMRC išskaičiuos iš jūsų CIS atskaitymus, kuriuos esate skolingi mokėdami PAYE mokestį ir nacionalinį draudimą, ir
turėsite sumokėti likutį iki įprastos datos.
Jei jūsų įmonės PAYE sąskaita už laikotarpį sumažinama iki nulio ir jūs vis dar turite kai kuriuos NVS atskaitymus, kurių dar
negalėjote pareikalauti, perkelkite juos į kitą mėnesį ar ketvirtį (tais pačiais mokestiniais metais). Pasakykite HMRC EPS,
kad neturite nieko mokėti.
Tvarkykite savo įrašus
Jūsų įmonė privalo susigrąžinti grąžintas sumas pagal jūsų mėnesinę ar ketvirčio PAYE sąskaitą.
Norėdamigalite naudoti formą CIS132 tai padaryti arba naudoti savo įrašus,.
Jei sumokėjote per daug NVS atskaitymų HMRC atsipirks bet atskaitymus jūsų įmonė nebuvo suteikta galimybė susigrąžinti
iš jo PAYE sąskaitą per mokestinius metus.
Jei jūsų įmonė eina administraciją
Jei jūsų įmonė eina administravimo ar likvidavimo procesą, ją valdantis asmuo turėtų kreiptis į HMRC ir paprašyti, kad būtų
nedelsiant sumokėti MIS atskaitymai.
Jei neturite visų savo CIS pareiškimų
Jei negavote visų reikiamų CIS pareiškimų iš savo rangovo, galite paprašyti jų atsiųsti jums atsargines kopijas.
Jei rangovas, kurį dirbate, nustoja prekiauti ir jums nepavyko gauti visų savo CIS pareiškimų, turėtumėte parašyti HMRC.
Įtraukite šią informaciją:
●
●
●
●
●

jūsų vardas, pavardė, adresas ir unikali mokesčių mokėtojo nuoroda (UTR)
rangovo vardas ir adresas,
rangovo nurodytas mokestis - jei žinote tai
mokėjimų datas arba mokesčių mėnesius, kai rangovas sumokėjo jums
priežastį, kodėl jūs neturite pareiškimų ar jų kopijų.

Pakeitimus, apie kuriuos reikia pranešti,
apie pakeitimus, paskambinę Statybos pramonės schemos (CIS) pagalbos linijai.
Pasakykite jiems, jei jūs:

●
●
●

pasikeisdami iš vienintelio prekybininko į partnerystę,
palikdami partnerystę ar bendrovę, kad taptumėte vieninteliu prekybininku,
sukurkite įmonę arba pakeiskite savo verslą į bendrovę.

Paprastai jums reikės dar kartą prisiregistruoti CIS - nes negalite perduoti registracijos iš jūsų senos verslo struktūros. Jei
turite bendrą mokėjimo būseną, taip pat turėsite kreiptis dar kartą.
Jūs taip pat turite pasakyti HM Revenue and Customs (HMRC), jei:
●
●
●
●

pakeisti įmonės pavadinimas
pakeisti savo verslo, privatus ar registruotas buveinės adresas
stotelė prekybos
pridėti naujus akcininkus - HMRC gali atsiimti savo bendrąjį mokėjimo statusą, jei jūs neturite pasakyti jiems per 30
dienų,

jei jūsų verslas pereina į administravimą, jis gali ir toliau gauti mokėjimus už darbą, atliktą pagal MIS. Ji turėtų būti mokama
tokiu pat būdu, kaip ir buvo mokama paprastai - arba bruto, arba atskaičius.
Reikia kreiptis į HMRC
NIC ir EO
HM Revenue and Customs
BX9 1BX.Šio dienoraščioišsamiau aprašoma,

……………2 dalyjekaip kreiptis dėl bendrosios būklės.

