
Co musisz zrobić jako podwykonawca programu dla branży budowlanej (CIS) 
 
 
Oto druga część naszego bloga na temat branży budowlanej (CIS). Nasz pierwszy blog opisywał podstawy WNP, w 
tym blogu skupiamy się na statusie Płatności Brutto, ponieważ jest to obszar, który często powoduje pewne 
zamieszanie. 
 
Co to jest status płatności brutto? 
Mówiąc najprościej, to tutaj kontrahent nie dokona żadnych potrąceń z twoich płatności. Ale zanim staniesz się zbyt 
podekscytowany, pamiętaj, że nie oznacza to, że nie będziesz musiał płacić żadnego podatku …… nadal będziesz 
musiał zapłacić podatek i ubezpieczenie społeczne pod koniec roku! 
 
Jak uzyskać status 
płatności brutto Po raz pierwszy możesz ubiegać się o status płatności brutto zarejestruj się w CIS w HMRC 
Jeśli jesteś już zarejestrowany w CIS, możesz ubiegać się o status płatności brutto, dzwoniąc na infolinię CIS lub 
składając wniosek przez Internet. 
 
Złóż wniosek o status płatności brutto online 

1. Zaloguj się do Government Gateway - będziesz potrzebować identyfikatora użytkownika i hasła Government 
Gateway, którego użyłeś podczas rejestracji w CIS. Jeśli nie masz identyfikatora użytkownika, możesz go 
utworzyć podczas rejestracji w CIS. 

2. Z „Twojego konta podatkowego” przejdź do „Inne usługi”. 
3. Wybierz „Program branży budowlanej - podwykonawcy”. 

 
Aby się zakwalifikować 
Jak większość rzeczy w HM Revenue and Customs (HMRC), musisz przejść kilka „testów”, aby uzyskać status 
płatności brutto. Musisz pokazać HMRC,  

● że zapłaciłeś podatek i ubezpieczenie społeczne na czas w przeszłości, gdy 
● Twoja firma wykonuje prace budowlane (lub zapewnia na to robociznę) w Wielkiej Brytanii, że 
● Twoja firma jest prowadzona przez konto bankowe, 

 
HMRC sprawdzi twoje obroty dla ostatnie 12 miesięcy. Ignorując podatek VAT i koszt materiałów, obrót musi wynosić 
co najmniej: 

● 30 000 GBP, jeśli jesteś jednoosobowym przedsiębiorcą 
● 30 000 GBP dla każdego partnera w spółce lub co najmniej 100 000 GBP dla całego partnerstwa 
● 30 000 GBP dla każdego dyrektora firmy lub co najmniej 100 000 £ dla całej firmy 

Uwaga - Jeśli Twoja firma kontrolowana jest przez 5 osób lub mniej, musisz osiągnąć roczny obrót w wysokości 30 
000 £ dla każdej z nich. 
 
Płacenia podatku, jeśli mają status płatności brutto 
musi zadeklarować płatności jako przychód na koniec roku podatkowego w: 

● zeznania podatkowego Self Assessment jeśli jesteś jedynym przedsiębiorca lub partner 
● Twój zysk Corporation Tax jeśli jesteś właścicielem Limited Company 

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


 
 
 
 
 
Annual Review 
Jeśli masz status płatności brutto, HMRC co roku dokona przeglądu Twojej firmy, aby zdecydować, czy możesz 
zachować swój status. 
Aby zachować status płatności brutto, musisz być na czas ze swoimi deklaracjami podatkowymi i płatnościami. 
Jeśli prowadzisz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, HMRC dokona przeglądu samej spółki, a nie 
poszczególnych dyrektorów lub akcjonariuszy. 
 
Nie spełniasz wszystkich warunków. Przegląd 
może zakończyć się niepowodzeniem, a HMRC usunie Twój status płatności brutto. Otrzymasz niewielką liczbę 
opóźnionych płatności lub zwrotów. 
Skontaktuj się z HMRC, jeśli masz problemyopłaceniem podatku z terminowym. Jeśli HMRC da ci więcej czasu na 
zapłatę, nie wpłynie to na twój status płatności brutto. 
 
Nie powiodła się recenzja 
Otrzymasz list z wyjaśnieniem, że nie powiodła się opinia, wraz z uzasadnieniem. 
Jeśli się nie zgadzasz, możesz odpisać z podaniem powodów. 
Jeśli HMRC zaakceptuje twoje wyjaśnienie, nie usunie twojego statusu płatności brutto. 
Jeśli nie odpowiesz na list lub HMRC nie zaakceptuje twojego wyjaśnienia, napiszą, aby wyjaśnić: 

● jakie warunki nie spełniłeś 
● , że cofną twój status płatności brutto w ciągu 90 dni 

Jeśli uważasz, że HMRC podjął niewłaściwą decyzję , masz 30 dni od daty tego listu na odwołanie. 
 
Ponowne składanie wniosku o status płatności brutto 
Jeśli HMRC anuluje status płatności brutto, musisz odczekać rok od daty anulowania, aby móc ponownie złożyć 
wniosek. 
 
 
Linki do strony HMRC 
Zarejestruj się w CIS - 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 
 
Self Assessment - https://www.gov.uk/self-assessment-tax-returns 
 
Podatek dochodowy od osób prawnych - https://www.gov.uk/prepare-file-annual-accounts-for-limited-company 
 
Status płatności brutto - https://www.gov.uk/what-you-must-do-as-a-cis-subcontractor/gross-payment-status 
 
Problemy z płaceniem podatku - https://www.gov.uk/difficulties-paying- hmrc 
 
HMRC Zaloguj się do konta Gateway - https://www.access.service.gov.uk/login/signin/creds 
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