Що потрібно зробити субпідряднику схеми будівельної індустрії (СНД)
Отримання зарплати - дійсно важлива частина
Для того, щоб підряднику виплатили потрібну суму, переконайтеся, що ви вказали те саме юридичне ім’я чи торгове
найменування, яке ви дали під час реєстрації на Схема будівельної галузі (СНД). Ви також повинні надати їм свою
унікальну довідку платників податків (UTR), щоб вони могли підтвердити вас та свій національний страховий номер,
якщо ви є приватним підприємцем.
Якщо ви цього не зробите, це може вплинути на те, як ви отримаєте виплату. А ваші підрядники зайняті людьми швидше за все, вони занадто зайняті, щоб переслідувати вас за правильною інформацією, тому спробуйте вперше
зрозуміти її.
Щоб допомогти у цьому, ми включили зручний вам шаблон шаблону накладних CIS, який ви можете використовувати
- просто збережіть копію та заповніть її вашими даними. Додайте реквізити тощо і вона обчислить решту за вас.
Шаблон рахунків-фактур
Скільки податку я сплачу?
Коли підрядник платить вам за СНД, вони зазвичай роблять відрахування за стандартною ставкою 20%.
Однак - підрядники будуть робити відрахування за вищою ставкою 30%, якщо:
●
●
●

ви не зареєстровані в СНД,
вони не можуть підтвердити, що
ви даєте неправильне ім’я для свого бізнесу.

Якщо вам доведеться сплатити 30-відсоткову ставку, ви не зможете претендувати на це. назад, хоча це може бути
компенсовано як частину вашої щорічної податкової декларації.
Ваш підрядник повинен щомісяця надавати вам щомісячні звіти про платежі та відрахування. Бережіть ці - вам вони
знадобляться, коли ви прийдете робити свою податкову декларацію, до якої ми дістанемось через хвилину-дві.
Стан валового платежу
Ви можете подати заявку на отримання статусу валових платежів при реєстрації в СНД. Це означає, що підрядник не
здійснюватиме жодних відрахувань із ваших платежів, і ви сплатите весь податок та національне страхування в кінці
податкового року. Про це є більше, тому ми розмістили його в окремому Блозі.
Чи повинен я платити податок з СНД на все ??
Ні, не хвилюйся. Підрядники не здійснюватимуть відрахування із сум, які ви стягуєте за рахунок-фактуру за:для
●
●
●
●
●

ПДВ
матеріалів,
обладнанняяке зараз непридатне для використання («магазини витратних матеріалів»),
найняте для
виготовлення робіт або виготовлення матеріалів,

сплачуйте податок та вимагайте повернення відрахувань,
коли ви зареєстровані зі схемою будівельної галузі (СНД) ви все ще несете відповідальність за сплату правильного
податку та національного страхування (NI) для свого бізнесу, навіть якщо відрахування проводилися підрядниками
протягом року.
Підрядники щомісяця надаватимуть вам звіт про те, що вони вам заплатили, та відрахування, яке вони зробили, щоб
допомогти у вашому обліку. І ми не маємо на увазі погладити - але зберігайте це в безпеці - це ваш єдиний доказ !!!

Приватні торговці та партнери
Наприкінці податкового року надсилайте своюпро деклараціюсамооцінку як звичайну. Ви повинні записати:
●
●

повна сума на рахунках-фактурах як дохід,витрат
яку внесли підрядники у полі "Відрахування в СНД".

Дохід та митниця з питань державних(HMRC) опрацюють ваш податковий та національний страховий рахунок та
знімуть будь-які відрахування, зроблені контрагентами.
Якщо ви все-таки заборгували податок після цього, вам потрібно буде сплатити його до 31 січня після закінчення
податкового року.
Якщо вам належить повернення податку, HMRC поверне гроші.
обмеженою відповідальністю
Якщо у вас є статус валового платежу, задекларуйте всі свої доходи у своїй Товариства зподатковій декларації
корпорації як завжди.
Якщо ви сплачуєте відрахування в СНД, ви повинні вимагати їх повернення через систему щомісячної оплати праці
вашої компанії. Не намагайтеся вимагати назад через корпорацію податкової декларації - ви можете отримати
штрафякщо ви робите.
HMRC зніме ваші відрахування з СНД від того, що вам заборгували в ПЛАТЕ податку та національного страхування, і
вам доведеться сплатити залишок до звичайної дати.
Якщо оплата рахунку вашої компанії за період зменшена до нуля, і у вас все ще є відрахування в СНД, на які ви не
змогли відшкодувати, перенесіть їх на наступний місяць або квартал (у тому ж податковому році). Скажіть HMRC в
EPS, що вам нічого платити.
Зберігайте свої записи
Ваша компанія повинна вести облік повернених сум на суму щомісячного або щоквартального платежу.
Ви можете скористатися формою CIS132 для цього або зберегти власні записи.
Якщо ви сплатили занадто багато коштів за відрахування в СНД, HMRC відшкодує будь-які відрахування, ваша
компанія не змогла повернути кошти зі свого рахунку PAYE протягом податкового року.
Якщо ваша компанія переходить до адміністрації
Якщо ваша компанія переходить до адміністрації або ліквідації, особа, яка керує нею, повинна написати до HMRC з
проханням негайно повернути відрахування в СНД.
Якщо у вас немає всіх заяв про СНД
Якщо ви не отримали від свого підрядника всіх необхідних заяв про СНД, ви можете попросити їх надіслати вам
замінні копії.
Якщо підрядник, з яким ви працюєте, припиняє торгувати, і у вас не було можливості отримати всі ваші заяви про
СНД, ви повинні написати в HMRC.
Додайте таку інформацію:
●
●
●
●
●

ваше ім'я, адресу та Унікальну довідку платників податків (UTR),
ім'я та адресу
підрядника, податкову довідку підрядника - якщо ви знаєте це
дати платежів або податкові місяці, коли підрядник сплатив вам
причину, чому ви не мають заяв чи дублікатів

Зміни, які потрібно повідомитиу звіті
про зміни, зателефонувавши за довідковою лінією схеми будівельної галузі (СНД).
Скажіть їм, якщо ви:
●
●
●

перехід від одноосібного підприємця до товариства
залишити товариство або компанію, щоб стати одноосібним підприємцем,
створити компанію або змінити свій бізнес на компанію.

Зазвичай вам потрібно буде знову зареєструватися в СНД, оскільки ви не можете перенести реєстрацію від вашої
старої структури бізнесу. Якщо у вас є статус валового платежу, вам також потрібно буде подати заявку знову.
Ви також повинні повідомити HM Дохід та митницю (HMRC), якщо ви:
●
●
●
●

зміните свою торгову назву,
змініть бізнес, приватну чи зареєстровану адресу офісу,
припиніть торгувати,
додайте нових акціонерів - HMRC може зняти ваш валовий статус платежу, якщо ви не скажете їм протягом
30 днів.

Якщо ваш бізнес переходить в адміністрацію, він може продовжувати отримувати виплати за роботу, виконану в
рамках СНД. Слід сплачувати так само, як це платили звичайно - або в брутто, або під вирахуванням.
Потрібно зв’язатися з HMRC
NIC та EO
HM Дохід та митниця
BX9 1BX

……………. Частина 2 цього блогу розглядає більш детально про подання заявки на отримання валового статусу.

