
Ce trebuie să faceți ca subcontractant al sistemului de construcții (CIS) pentru a fi 
 
plătit - partea cu adevărat importantă 
Pentru a fi plătit suma corectă de către un contractant, asigurați-vă că le dați același nume legal sau nume comercial pe care 
l-ați dat atunci când v-ați înregistrat pentru Schema industriei construcțiilor (CSI). De asemenea, ar trebui să le oferițidvs. 
referințaunică pentru contribuabili (UTR) pentru a vă putea verifica și numărul dvs. de asigurări naționale dacă sunteți un 
comerciant unic. 
 
Dacă nu, acest lucru ar putea afecta cât de mult sunteți plătit. Și contractanții tăi sunt oameni ocupați - șansele sunt că sunt 
prea ocupați să te urmărească pentru informațiile corecte, așa că încearcă să-l primești corect prima dată. 
 
Pentru a ajuta acest lucru, am inclus un șablon de factură CIS la îndemână pe care îl puteți folosi - doar salvați o copie și 
completați-l cu detaliile dvs. Adăugați detaliile liniei etc și va calcula restul pentru dvs. 
Șablon factură 

 
Cât impozit voi plăti? 
Când un contractant vă plătește conform CSI, în mod normal vor face deduceri la o rată standard de 20%. 
 
Cu toate acestea - contractanții vor face deduceri la o rată mai mare de 30% dacă: 

● nu sunteți înregistrat pentru CSI, 
● nupot văverifica 
● că dați un nume greșit pentru afacerea dvs. 

Dacă trebuie să plătiți rata de 30%, nu veți putea solicita acest lucru înapoi, deși poate fi compensat ca parte a declarației 
dvs. fiscale anuale. 
 
Antreprenorul ar trebui să vă dea lunar situații de plăți și deduceri. Păstrați acestea în siguranță - veți avea nevoie de ele 
atunci când veți face declarația fiscală, la care vom ajunge într-un minut sau două. 
 
Starea brută de plată 
Puteți solicita starea de plată brută atunci când vă înregistrați pentru CSI. Aceasta înseamnă că antreprenorul nu va face 
nicio deducție din plăți și veți plăti toate impozitele și asigurările naționale la sfârșitul anului fiscal. Sunt mai multe în acest 
sens, așa că l-am pus pe un blog separat. 
 
Trebuie să plătesc impozitul CSI pentru tot ?? 
Nu, nu-ți face griji. Antreprenorii nu vor deduce din sumele pe care le percepeți pe factura dvs. pentru: 

● TVA 
● materiale 
● echipamente pentrucare acum sunt inutilizabile („consumabile magazine”) 
● instalații / echipamente angajate pentrulocurilor de muncă 
● fabricareasau materiale prefabricante 

 
Plătește impozit și solicită deduceri înapoi 
când sunteți înregistrat cu schema industriei construcțiilor (CSI), sunteți în continuare responsabil de plata impozitului corect 
și a asigurărilor naționale (NI) pentru afacerea dvs., chiar dacă deducerile au fost făcute de contractanți pe tot parcursul 
anului. 
Antreprenorii vă vor oferi o declarație lunară a ceea ce v-au plătit și deducerile pe care le-au făcut pentru a vă ajuta în 
contabilitate. Și nu ne referim să ne gâdilăm - ci păstrăm acestea în siguranță, este singura dvs. dovadă !!! 
 
 

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


 
Comercianti unici și parteneri 
La sfârșitul anului fiscal, trimiteți declarația de autoevaluare ca de obicei. Ar trebui să înregistrați: 

● sumele complete pe facturile dvs., ca venituri pe 
● care le-au făcut contractanții deducții în câmpul „deduceri CSI”, 

 
HM Venituri și Vamă (HMRC) vă vor calcula impozitul și factura națională a asigurărilor și vor scoate toate deducțiile făcute 
de antreprenori. 
Dacă încă mai datorați impozit după aceasta, va trebui să îl plătiți până la 31 ianuarie după sfârșitul anului fiscal. 
Dacă vi se datorează o restituire a impozitului, HMRC va plăti banii înapoi. 
 
Societăți limitate 
Dacă aveți statut de plată brută, declarați toate veniturile în declarația de impozit pe profit ca de obicei. 
Dacă plătiți deduceri CSI, trebuie să le revendicați prin sistemul de salarizare lunară al companiei dvs. Nu încerca să 
recuperăm prin intermediul dvs.returnare Corporation Brut - ar putea obține o penalizare dacă faci. 
 
HMRC va scoate deducerile CSI din ceea ce datorați din impozitul PAYE și Asigurările Naționale și va trebui să plătiți soldul 
până la data obișnuită. 
Dacă factura PAYE a companiei dvs. pentru perioada respectivă este redusă la zero și mai aveți unele deduceri CSI pe care 
nu ați putut să le revendicați, reportați-le în luna următoare sau trimestru (în același an fiscal). Spuneți HMRC din EPS că nu 
aveți nimic de plătit. 
 
Păstrați înregistrările 
Compania dvs. trebuie să țină o evidență a sumelor solicitate înapoi la factura PAYE lunară sau trimestrială. 
Puteți utiliza formularul CIS132 pentru a face acest lucru sau pentru a vă păstra propriile înregistrări. 
Dacă ați plătit prea mult în deduceri CSI, HMRC va plăti înapoi orice deduceri pe care compania dvs. nu le-a putut solicita 
înapoi din factura PAYE pe parcursul anului fiscal. 
 
Dacă compania dvs. intră în administrare 
Dacă compania dvs. intră în administrare sau lichidare, persoana care o administrează ar trebui să scrie către HMRC pentru 
a solicita rambursarea deducțiilor CSI imediat. 
 
Dacă nu aveți toate declarațiile CSI 
Dacă nu ați primit toate declarațiile CSI de care aveți nevoie de la contractant, puteți să le cereți să vă trimită copii de 
înlocuire. 
Dacă antreprenorul lucrezi pentru oprirea tranzacționării și nu ai reușit să obții toate declarațiile CIS, ar trebui să scrii la 
HMRC.  
 
Includeți următoarele informații: 

● numele dvs., adresa și Referința unică a contribuabilului (UTR) 
● numele și adresa contractantului 
● referința fiscală a contractantului - dacă cunoașteți 
● datele plăților sau lunile fiscale în care contractantul v-a plătit 
● motivul pentru care nu aveți declarațiile sau duplicatele 

 
 
 
 
 
 

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


 
Modificări necesare pentru a raportaraportate 
modificărileapelândsistemul de linia de asistență pentruconstrucții (CIS). 
Spuneți-le dacă: 

● treceți de la un singur comerciant la un parteneriat, 
● lăsați un parteneriat sau o companie pentru a deveni un comerciant unic pentru a 
● crea o companie sau pentru a schimba afacerea dvs. pentru o companie. 

 
De obicei, va trebui să vă înregistrați la CSI - deoarece nu puteți transfera înregistrarea din vechea ta structură de afaceri. 
Dacă aveți o stare brută de plată, va trebui să aplicați din nou. 
 
Trebuie să spunasemeneaHM Revenue and Customs (HMRC) dacă: 

● modificaținumeluitranzacționare 
● schimbareaafaceri, adresaofficeprivat sau înregistrate 
● stoptranzacționare 
● adăuga noi acționari - HMRC poate retrage statutul de plată brutdacă nu le spui în termen30zile 

 
dacă afacerea dvs. intră în administrare, poate continua să primească plăți pentru munca desfășurată în cadrul CSI. Acesta 
ar trebui plătit în același mod în care a fost plătit în mod normal - fie brut, fie deducere. 
 
Nevoia de a contacta HMRC  
NIC și EO 
HM Venituri și vama 
BX9 1BX 
 
 
…………… .Partul 2 al acestui blog prezintă mai multe detalii privind aplicarea statutului brut. 
 
 

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

