
Co musíte udělat jako subdodavatel Schéma stavebního průmyslu (CIS) 
 
 
Zde je druhá část našeho blogu o stavebním průmyslu (CIS). Náš první blog se zabýval základem kolem CIS, v tomto 
blogu se zaměřujeme na stav hrubé platby jako na oblast, která často způsobuje nejasnosti. 
 
Co je stav hrubé platby? 
Jednoduše řečeno, to je místo, kde váš dodavatel nebude provádět žádné odpočty z vašich plateb. Ale než se 
budete příliš nadšeni, nezapomeňte, že to neznamená, že nebudete muset platit žádnou daň …… stále budete 
muset platit svou daň a národní pojištění na konci roku! 
 
Jak získat stav hrubé platby 
Můžete požádat o stav hrubé platby hned při prvním zaregistrujte se do CIS u HMRC 
Pokud jste již zaregistrováni do CIS, můžete požádat o stav hrubé platby voláním napřihlášením linku pomoci CIS 
nebo online. 
 
stavu hrubé platby online 

1. Přihlaste se doPřihlaste se k vládní bráně - budete potřebovat uživatelské jméno a heslo vládní brány, které 
jste použili při registraci do CIS. Pokud nemáte uživatelské jméno, můžete si jej vytvořit při registraci do CIS. 

2. V části „Váš daňový účet“ přejděte na „Další služby“. 
3. Zvolte „Schéma stavebního průmyslu - subdodavatelé“. 

 
Chcete-li se kvalifikovat 
Jako většina věcí s HM Revenue and Customs (HMRC), musíte projít některými „testy“, abyste získali status hrubé 
platby. Musíte prokázat HMRC,  

● že jste včas zaplatili svou daň a národní pojištění v minulosti, kdy 
● vaše firma provádí stavební práce (nebo za to poskytuje práci) ve Velké Británii, 
● vaše firma je provozována prostřednictvím bankovního účtu. 

 
HMRC bude sledovat váš obrat za posledních 12 měsíců. Bez ohledu na DPH a náklady na materiál musí být váš 
obrat alespoň: 

● 30 000 GBP, pokud jste živnostníkem 
● 30 000 GBP za každého partnera v partnerství, nebo alespoň 100 000 GBP za celé partnerství 
● 30 000 GBP za každého ředitele společnosti nebo alespoň 100 000 GBP pro celou společnost 

Poznámka - Pokud je vaše společnost ovládána 5 nebo méně osobami, musíte mít za každou z nich roční obrat 30 
000 GBP. 
 
Zaplacení daně, když máte stav hrubé platby 
Musíte své platby deklarovat jako příjem na konci daňového roku: ve 

● svémk daňovém přiznánívlastnímu vyměření, pokud jste živnostníkem nebo partnerem 
● svého daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob, pokud vlastníte společnost s ručením 

omezeným 

 

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-subcontractor/how-to-register
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact/construction-industry-scheme
https://www.access.service.gov.uk/login/signin/creds
https://www.gov.uk/self-assessment-tax-returns/overview
https://www.gov.uk/prepare-file-annual-accounts-for-limited-company/prepare-a-company-tax-return


 
 
 
 
Roční kontrola 
Pokud máte stav hrubé platby, společnost HMRC každý rok zkontroluje vaši firmu a rozhodne se, zda si budete moci 
udržet svůj stav. 
Musíte být včas se svými daňovými přiznáními a platbami, abyste si udrželi stav hrubé platby. 
Pokud provozujete společnost s ručením omezeným, společnost HMRC provede kontrolu samotné společnosti, nikoli 
jednotlivých ředitelů nebo akcionářů. 
 
Nesplňujete všechny podmínky, 
které by mohly být při kontrole neúspěšné, a HMRC odstraní váš stav hrubé platby. Budete mít povoleno malé 
množství opožděných plateb nebo návratů. 
Pokud máteobraťte se na společnost HMRC problémy s včasným zaplacením daně, . Pokud vám HMRC poskytne 
více času na zaplacení, nebude to mít vliv na váš stav hrubé platby. 
 
Neúspěšné hodnocení 
Obdržíte dopis s vysvětlením, že se chystáte přezkoumat, spolu s důvody. 
Pokud nesouhlasíte, můžete napsat s uvedením důvodů. 
Pokud HMRC přijme vaše vysvětlení, neodstraní váš stav hrubé platby. 
Pokud neodpovíte na dopis nebo HMRC vaše vysvětlení nepřijme, píšou s vysvětlením: za 

● jakých podmínek jste nesplnili 
● , že odvolávají váš stav hrubé platby do 90 dnů. 

Pokud si myslíte, že HMRC učinila špatné rozhodnutí , máte 30 dní ode dne tohoto dopisu na odvolání. 
 
Opětovné použití stavu hrubé platbypřihlášením 
Pokud společnost HMRC zruší stav hrubé platby, musíte před dalšímpočkat rok od data zrušení. 
 
 
OdkazyHMRC 
naRegistrovat pro CIS - https://www.gov.uk/what-you-must-do-as-a-cis-subcontractor/how-to-register 
 
Linka pomoci CIS - https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact/construction-industry-scheme 
 
Self Assessment - https://www.gov.uk/self-assessment-tax-returns 
 
Daň z příjmu právnických osob - https://www.gov.uk/prepare-file-anaccounts-company 
 
Annual-for-limited-Gross Status Status - https://www.gov.uk/what-you-must-do-as-a-cis-subcontractor/gross-payment-status 
 
Problémy s platbou daně - https://www.gov.uk/difficulties-paying- hmrc 
 
HMRC Přihlaste se k účtu Gateway Account - https://www.access.service.gov.uk/login/signin/creds 
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