
Ką turite daryti kaip statybų pramonės schemos (CIS) subrangovas 
 
 
Štai antra mūsų statybos pramonės schemos (CIS) tinklaraščio dalis. Mūsų pirmasis tinklaraštis apėmė pagrindinius 
NVS pagrindus, šiame tinklaraštyje daugiausia dėmesio skiriama bendrojo mokėjimo būsenai, nes ši sritis dažnai 
sukelia painiavą. 
 
Kas yra bendrosios išmokos būsena? 
Paprasčiau tariant, rangovas neatliks jokių atskaitymų iš jūsų mokėjimų. Bet prieš pradėdami per daug jaudintis 
atminkite, kad tai nereiškia, kad jūs neturėsite mokėti jokio mokesčio ... ... Metų pabaigoje vis tiek turėsite sumokėti 
savo mokestį ir nacionalinį draudimą! 
 
Kaip gauti bendrojo mokėjimo būseną 
Pirmą kartą galite kreiptis dėl bendrosios išmokos būsenos prisiregistruokite CIS HMRC 
Jei jau esate užsiregistravęs CIS, dėl bendrosios įmokos būsenos galite kreiptis paskambinę į CIS pagalbos liniją 
arba prisijungę internetu. 
 
Kreipkitės dėl bendrosios išmokos būsenos internete. 

1. Prisijunkite prie „Government Gateway“ - jums reikės „Government Gateway“ vartotojo ID ir slaptažodžio, 
kuriuos naudojote registruodamiesi NVS. Jei neturite vartotojo ID, jį galite susikurti registruodamiesi MIS. 

2. Iš „Jūsų mokesčių sąskaitos“ eikite į „Kitos paslaugos“. 
3. Pasirinkite „Statybos pramonės schema - subrangovai“. 

 
Norėdami gauti kvalifikaciją 
Kaip ir daugumoje dalykų, susijusių su HM Revenue and Customs (HMRC), turite išlaikyti kai kuriuos „testus“, kad 
gautumėte bendrosios išmokos statusą. Turite parodyti HMRC,  

● kad anksčiau laiku sumokėjote mokesčius ir nacionalinį draudimą, kai 
● jūsų verslas vykdo statybos darbus (arba teikia tam darbo jėgos) JK, 
● jūsų verslas vykdomas per banko sąskaitą. 

 
HMRC žiūrės į jūsų apyvartą pastaruosius 12 mėnesių. Nepaisydami PVM ir medžiagų išlaidų, jūsų apyvarta turi būti 
ne mažesnė kaip: 

● 30 000 svarų sterlingų, jei esate vienintelis prekybininkas 
● - 30 000 svarų sterlingų kiekvienam partnerystės partneriui, arba bent 100 000 svarų sterlingų visai 

partnerystės programai 
● - 30 000 svarų sterlingų kiekvienam įmonės direktoriui , arba mažiausiai 100 000 svarų sterlingų visai 

įmonei. 

Pastaba: jei jūsų įmonę kontroliuoja 5 ar mažiau žmonių, kiekvienos iš jų metinė apyvarta turi būti 30 000 svarų 
sterlingų. 
 
Mokesčio mokėjimas, kai turite bendrą mokėjimo būseną 
Mokesčių metų pabaigoje turite deklaruoti savo įmokas kaip pajamas: 

● „ Savęs apskaičiavimo“ mokesčių deklaracijoje, jei esate vienintelis prekybininkas ar partneris, 
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● „ Corporation“ mokesčių deklaracijoje, jei turite ribotos atsakomybės bendrovę. 

 
 
 
 
 
Metinė apžvalga 
Jei turite bendrą mokėjimo būseną, HMRC kasmet peržiūrės jūsų verslą ir nuspręs, ar galite išlaikyti savo būseną. 
Turite laiku pateikti savo mokesčių deklaracijas ir mokėjimus, kad išlaikytumėte bendrosios įmokos būseną. 
Jei valdysite ribotos atsakomybės bendrovę, HMRC peržiūrės pačią įmonę, o ne pavienius direktorius ar akcininkus. 
 
Neatitinkate visų sąlygų 
Galite nepavykti peržiūrėti ir HMRC pašalins jūsų bendrosios išmokos būseną. Jums bus leista sumokėti nedidelę 
sumą pavėluotų mokėjimų ar grąžinimų. 
Susisiekite su HMRC, jei kyla problemų laiku nemokant mokesčio . Jei HMRC suteiks jums daugiau laiko sumokėti, 
tai neturės įtakos jūsų bendrosios išmokos būsenai. 
 
Nepavyks peržiūrėti, 
gausite laišką, kuriame paaiškinama, kad jums nepavyks peržiūrėti apžvalgos, taip pat priežastis, kodėl. 
Jei nesutinkate, galite parašyti savo priežastis. 
Jei HMRC priims jūsų paaiškinimą, jie nepašalins jūsų bendrosios išmokos būsenos. 
Jei neatsakote į laišką arba HMRC nepriima jūsų paaiškinimo, jie parašys, kad paaiškintų: 

● kokiomis sąlygomis jūs nesilaikėte, 
● kad jie panaikins jūsų bendrosios išmokos statusą per 90 dienų 

Jei manote, kad HMRC priėmė neteisingą sprendimą , turite 30 dienų nuo šio laiško datos apskųsti. 
 
Pakartotinis prašymas gauti bendrosios išmokos būseną 
Jei HMRC panaikina jūsų bendrosios išmokos būseną, turite palaukti metus nuo atšaukimo dienos, kad galėtumėte 
vėl pateikti prašymą. 
 
 
HMRC internetinės nuorodos 
Registruokitės MIS - https://www.gov.uk/what-you-must-do-as-a-cis-subcontractor/how-to-register 
 
CIS Helpline - https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact/construction-industry-scheme 
 
Savianalizė - https://www.gov.uk/self-assessment-tax-returns 
 
Corporation Tax - https://www.gov.uk/prepare-file-annual-accounts-for-limited-company 
 
bendrosios išmokos būsena - https://www.gov.uk/what-you-must-do-as-a-cis-subcontractor/gross-payment-status 
 
Problemos mokant mokesčius - https://www.gov.uk/difficulties-paying- hmrc 
 
HMRC Prisijunkite prie jūsų „Gateway“ paskyros - https://www.access.service.gov.uk/login/signin/creds 
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