
Co musisz zrobić jako podwykonawca programu dla branży budowlanej (CIS) 
Zarabianie 

 
- bardzo ważna część 
Aby otrzymać odpowiednią kwotę od kontrahenta, upewnij się, że nadałeś mu taką samą nazwę prawną lub nazwę 
handlową, jak podczas rejestracji Program dla przemysłu budowlanego (CIS). Powinieneś również przekazać im swój 
unikalny numerpodatnika identyfikacyjny(UTR), aby mogli cię zweryfikować, a także numer ubezpieczenia społecznego, jeśli 
jesteś jednoosobowym przedsiębiorcą. 
 
Jeśli tego nie zrobisz, może to wpłynąć na wysokość otrzymywanej zapłaty. A twoi kontrahenci to zapracowani ludzie - są 
szanse, że są zbyt zajęci, aby ścigać cię za prawidłowe informacje, więc spróbuj to zrobić za pierwszym razem. 
 
Aby temu zaradzić, przygotowaliśmy przydatny szablon faktury CIS, którego możesz użyć - po prostu zapisz kopię, a 
następnie wypełnij ją swoimi danymi. Dodaj szczegóły linii itp., A obliczy resztę. 
Szablon faktury 

 
Ile podatku zapłacę? 
Kiedy kontrahent płaci ci w ramach WNP, zwykle dokonuje potrąceń według standardowej stawki 20%. 
 
Jednakże - kontrahenci dokonają potrąceń według wyższej stawki 30%, jeśli: 

● nie jesteś zarejestrowany w CIS, 
● nie mogą zweryfikować, czy podałeś 
● niewłaściwą nazwę swojej firmy. 

Jeśli będziesz musiał zapłacić stawkę 30%, nie będziesz mógł ubiegać się o to z powrotem, chociaż można to 
zrekompensować w ramach rocznej deklaracji podatkowej. 
 
Twój kontrahent powinien przekazywać ci miesięczne zestawienia płatności i potrąceń. Zachowaj je bezpiecznie - będziesz 
ich potrzebować, kiedy przyjdziesz do zeznania podatkowego, do którego dojdziemy za minutę lub dwie. 
 
Status płatności brutto 
Możesz ubiegać się o status płatności brutto podczas rejestracji w CIS. Oznacza to, że kontrahent nie dokona żadnych 
potrąceń z twoich płatności, a ty zapłacisz cały podatek i ubezpieczenie społeczne na koniec roku podatkowego. Jest więcej 
na ten temat, dlatego umieściliśmy to na osobnym blogu. 
 
Czy muszę płacić podatek CIS od wszystkiego? 
Nie martw się Kontrahenci nie dokonają odliczenia od kwot, które naliczają na fakturze za: 

● VAT 
● materiałów, 
● Sprzęt doktóry jest obecnie bezużyteczny („sklepy z materiałami eksploatacyjnymi”) 
● Zakład / sprzęt wynajęty do 
● produkcji lub materiałów do prefabrykacji 

 
Zapłać podatek i odliczenia zwrotu 
po zarejestrowaniu dzięki Programowi dla branży budowlanej (CIS) nadal jesteś odpowiedzialny za płacenie właściwego 
podatku i ubezpieczenia społecznego (NI) dla swojej firmy, nawet jeśli kontrahenci dokonywali potrąceń przez cały rok. 
Kontrahenci przekażą ci comiesięczne wyciągi z tego, co ci zapłacili, oraz potrącenia, których dokonali, aby pomóc ci w 
księgowości. I nie chcemy wkurzać - ale chroń je, to twój jedyny dowód !!! 
 
 

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


 
Jedyni handlowcy i partnerzy 
Pod koniec roku podatkowego,, prześlij zeznanie podatkowe dotyczące samodzielnej oceny jak zwykle. Należy 
zarejestrować: 

● pełne kwoty na fakturach jako dochód, jaki 
● w polu „Odliczenia w WNP” 

 
wykonali potrącenia dokonane przez kontrahentówHM Przychody i cła (HMRC) opracują podatek i rachunek ubezpieczenia 
społecznego i usuną wszelkie potrącenia dokonane przez kontrahentów. 
Jeśli po tym okresie nadal jesteś winien podatek, musisz go zapłacić do 31 stycznia po zakończeniu roku podatkowego. 
W przypadku zwrotu podatku HMRC zwróci pieniądze. 
 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
Jeśli posiadasz status płatności brutto,deklaruj wszystkie swoje dochody w zeznaniu podatkowym firmy jak zwykle. 
Jeśli płacisz potrącenia z WNP, musisz je odzyskać w ramach miesięcznego programu wynagrodzeń swojej firmy. Nie 
próbuj odzyskać poprzez powrocie Corporation Tax - można dostać karę, jeśli nie. 
 
HMRC usunie potrącenia z WNP z tego, co jesteś winien w podatku PAYE i ubezpieczeniu społecznym, a będziesz musiał 
spłacić saldo do zwykłej daty. 
Jeśli rachunek PAYE Twojej firmy za ten okres zostanie obniżony do zera, a nadal masz pewne odliczenia CIS, których nie 
byłeś w stanie odzyskać, przenieś je na następny miesiąc lub kwartał (w tym samym roku podatkowym). Powiedz HMRC w 
EPS, że nie masz nic do zapłaty. 
 
Przechowuj dokumentację 
Twoja firma musi prowadzić rejestr kwot roszczeń zwrotnych w stosunku do miesięcznego lub kwartalnego rachunku PAYE. 
możesz użyć formularza AbyCIS132 to zrobić,lub prowadzić własną dokumentację. 
Jeśli zapłaciłeś za dużo w odliczeniach CIS, HMRC spłaci wszelkie potrącenia, których Twoja firma nie mogła odzyskać z 
rachunku PAYE w roku podatkowym. 
 
Jeśli Twoja firma przechodzi do administracji 
Jeśli twoja firma przechodzi do administracji lub likwidacji, osoba zarządzająca nią powinna napisać do HMRC z prośbą o 
natychmiastową spłatę potrąceń CIS. 
 
Jeśli nie masz wszystkich wyciągów CIS 
Jeśli nie otrzymałeś wszystkich wyciągów CIS, których potrzebujesz od swojego kontrahenta, możesz poprosić ich o 
przesłanie kopii zastępczej. 
Jeśli kontrahent, dla którego pracujesz, przestaje handlować i nie możesz uzyskać wszystkich swoich oświadczeń CIS, 
powinieneś napisać do HMRC.  
 
Podaj następujące informacje: 

● imię i nazwisko, adres oraz unikatowy numer referencyjny podatnika (UTR), 
● nazwę i adres kontrahenta 
● numer referencyjny kontrahenta - jeśli znasz, 
● daty płatności lub miesiące podatkowe, w których wykonawca zapłacił ci 
● powód, dla którego nie mają oświadczeń ani duplikatów 

 
 
 
 
 

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


 
 
Zmiany, które należy zgłosić 
Zgłoś zmiany, dzwoniąc na infolinię CIS (Construction Industry Scheme). 
Powiedz im, jeśli: 

● zmienisz się z jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę osobową, 
● opuść spółkę osobową lub spółkę, aby zostać jednoosobowym przedsiębiorcą, 
● załóż firmę lub zmień swój biznes w spółkę. 

 
Zwykle będziesz musiał ponownie zarejestrować się w CIS - ponieważ nie możesz przenieść rejestracji ze starej struktury 
biznesowej. Jeśli masz status płatności brutto, musisz także złożyć wniosek ponownie. 
 
Musisz również poinformować HM Revenue and Customs (HMRC), jeśli: 

● zmienisz nazwę handlową, 
● zmienisz adres swojej firmy, siedziby prywatnej lub siedziby, 
● zaprzestanie handlu 
● dodasz nowych akcjonariuszy - HMRC może wycofać status płatności brutto, jeśli nie powiadomisz ich w ciągu 30 

dni 

 
Jeśli Twoja firma przechodzi do administracji, może nadal otrzymywać płatności za pracę wykonaną w ramach CIS. Powinny 
być wypłacane w taki sam sposób, jak normalnie - brutto lub z odliczeniem. 
 
Musisz skontaktować się z HMRC  
NIC i EO 
HM Revenue and Customs 
BX9 1BX 
 
 
……………. Część 2 tego bloga zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat ubiegania się o status brutto. 
 
 

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

