
Čo musíte urobiť ako subdodávateľ schémy pre stavebný priemysel (CIS) 
 
Získanie platby - skutočne dôležitá časť 
Ak chcete od dodávateľa dostať správnu sumu, uistite sa, že ste im pri registrácii do obchodného registra dali rovnaké meno 
alebo obchodné meno, aké ste uviedli. Schéma stavebného priemyslu (CIS). Mali by ste im tiež dať svoj jedinečný 
referenčnýplatiteľovi dane údaj o(UTR), aby vás mohli overiť, a vaše číslo národného poistenia, ak ste živnostníkom. 
 
Ak tak neurobíte, mohlo by to ovplyvniť to, koľko dostanete zaplatené. A vaši dodávatelia sú zaneprázdnení ľudia - je 
pravdepodobné, že sú príliš zaneprázdnení, aby vás prenasledovali správnymi informáciami, takže to skúste hneď na 
prvýkrát. 
 
Aby sme vám pomohli, priložili sme praktickú šablónu faktúry CIS, ktorú môžete použiť - jednoducho uložte kópiu a potom ju 
vyplňte svojimi údajmi. Pridajte podrobnosti o riadku atď. A zvyšok sa vypočíta pre vás. 
Šablóna faktúry 

 
Koľko daň zaplatím? 
Keď vám dodávateľ zaplatí v rámci CIS, zvyčajne odpočítava pri štandardnej sadzbe 20%. 
 
Dodávatelia však vykonajú zrážky s vyššou sadzbou 30%, ak: 

● nie ste zaregistrovaní v CIS 
● , nemôžu vás overiť, či 
● ste uviedli nesprávne meno svojej firmy. 

Ak musíte zaplatiť 30% sadzbu, nebudete si ju môcť uplatniť. späť, hoci môže byť započítaná ako súčasť vášho ročného 
daňového priznania. 
 
Váš dodávateľ by vám mal mesačne predkladať výpisy platieb a odpočtov. Majte ich v bezpečí - budete ich potrebovať, keď 
prídete na daňové priznanie, ku ktorému sa dostaneme za minútu alebo dve. 
 
Stav 
môžete požiadať o hrubej platbystav hrubej platby Pri registrácii do CIS. To znamená, že dodávateľ nevykoná žiadne 
odpočty z vašich platieb a na konci daňového roka budete platiť všetky dane a národné poistenie. Je toho viac, takže sme to 
umiestnili na samostatný blog. 
 
Musím platiť daň z CIS za všetko? 
Nie, nebojte sa. Dodávatelia nebude zrážku z čiastky vám účtovať na faktúre pre: 

● DPH 
● materiály 
● zariadenie, ktoré je teraz nepoužiteľný (, zásob určených na spotrebu ') 
● závod / zariadenie najal naprácu 
● výrobualebo prefabricating materiály 

 
platiť daň a požadovať späť odpočty 
Keď si registrovaný v rámci systému stavebného priemyslu (CIS) ste stále zodpovední za zaplatenie správnej dane a 
národného poistenia (NI) pre vaše podnikanie, a to aj napriek tomu, že zmluvné strany počas roka vykonali odpočty. 
Dodávatelia vám poskytnú mesačný výpis o tom, čo vám zaplatili, a odpočtov, ktoré urobili, aby pomohli s vaším 
účtovníctvom. A nechceme naggovať - ale držte ich v bezpečí, je to váš jediný dôkaz !!! 
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Jediní obchodníci a partneri 
Na konci daňového roka zašlite svoje vlastné priznanie k dani ako obvykle. Mali by ste zaznamenať: 

● všetky sumy na vašich faktúrach ako príjem, ktorý 
● zmluvné strany odpočítali v poli „odpočty CIS“ 

 
Príjmy a clá HM (HMRC), vypracujú váš daňový doklad a zákon o národnom poistení a zúčtujú všetky odpočty vykonané 
zmluvnými stranami. 
Ak aj napriek tomu dlhujete daň, budete ju musieť zaplatiť do 31. januára nasledujúceho po skončení daňového roka. 
Ak máte nárok na vrátenie daní, spoločnosť HMRC vráti peniaze späť. 
 
Spoločnosti s ručením obmedzeným 
Ak máte stav hrubej platby, nahláste všetky svoje príjmy doz príjmov daňového priznania k daniprávnických osôb ako 
zvyčajne. 
Ak platíte odpočty CIS, musíte si ich uplatniť prostredníctvom systému mesačných miezd vašej spoločnosti. Neskúšajte si 
uplatniť nárok na vrátenie dane z príjmu právnických osôb - v takom prípade môžete dostať pokutu. 
 
HMRC odpočíta vaše odpočty CIS z toho, čo dlhujete v oblasti dane z príjmu a národného poistenia a zostatok budete 
musieť zaplatiť do obvyklého dátumu. 
Ak sa vaša spoločnosť PAYE faktúra za dané obdobie zníži na nulu a stále máte nejaké odpočty CIS, ktoré ste si nemohli 
uplatniť, preneste ich do ďalšieho mesiaca alebo štvrťroku (v tom istom daňovom roku). Povedzte HMRC v EPS, že nemáte 
čo zaplatiť. 
 
Uchovajte si záznamy 
Vaša spoločnosť musí viesť záznamy o nárokovaných sumách na základe vašich mesačných alebo štvrťročných faktúr 
PAYE. 
Na to môžete použiť formulár CIS132 alebo si viesť svoje vlastné záznamy. 
Ak ste zaplatili príliš veľa odpočtov CIS, spoločnosť HMRC vráti akékoľvek odpočty, ktoré vaša spoločnosť nemohla počas 
daňového roka požadovať vrátenie zo svojej faktúry PAYE. 
 
Ak vaša spoločnosť prechádza do správy 
Ak vaša spoločnosť prechádza do správy alebo likvidácie, osoba, ktorá ju spravuje, by mala napísať HMRC a požiadať o 
okamžité vrátenie odpočtov CIS. 
 
Ak nemáte všetky vaše výkazy CIS 
Ak ste nedostali všetky výkazy CIS, ktoré potrebujete od svojho dodávateľa, môžete ich požiadať, aby vám poslali náhradné 
kópie. 
Ak dodávateľ, pre ktorého pracujete, prestane obchodovať a nedokázali ste získať všetky vaše výkazy CIS, mali by ste 
napísať HMRC.  
 
Uveďte nasledujúce informácie: 

● vaše meno, adresu a Unikátny odkaz na daňovníka (UTR), 
● meno a adresu 
● dodávateľa, referenciu na daň dodávateľa - ak viete, 
● dátumy platieb alebo daňové mesiace, kedy vám dodávateľ zaplatil 
● dôvod, prečo ste nemajú výkazy ani duplikáty 
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zmien, ktoré potrebujete na nahlásenie 
zmien o zmenách volanímpre linky pomocistavebný priemysel (CIS). 
Povedzte im, ak: 

● prechod z jediného obchodníka na obchodný partner 
● opúšťa partnerstvo alebo spoločnosť, aby ste sa stali samostatným obchodníkom, 
● vytvoril spoločnosť alebo zmenil svoje podnikanie na spoločnosť 

 
Zvyčajne sa budete musieť znova zaregistrovať do CIS - keďže registráciu nemôžete previesť z vašej starej obchodnej 
štruktúry. Ak máte stav hrubej platby, budete musieť znova podať žiadosť. 
 
Treba tiež povedať, HM Revenue and Customs (HMRC), pokiaľ: 

● zmeníteobchodné meno 
● zmenuvašej firmy, súkromné alebo sídlo adresa 
● zastavenie obchodovania 
● pridanie nových akcionárov - HMRC môže vziať váš hrubý stav platby, ak nechcete povedať im do 30 dní, 

 
ak vaša firma prechádza do správy, môže naďalej prijímať platby za prácu, ktorú vykonáva v rámci CIS. Mala by sa vyplácať 
rovnakým spôsobom, ako bola vyplatená normálne - buď hrubá, alebo s odpočítaním. 
 
Potreba kontaktovať HMRC  
NIC a EO 
HM Príjmy a clá 
BX9 1BXvenuje 
 
 
…………… .Časť 2 tohto blogu sa podrobnejšiežiadosti o štatút spoločnosti Gross. 
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