
Ce trebuie să faceți ca subcontractant Schema industriei construcțiilor (CSI) 
 
 
Iată cea de-a doua parte a blogului nostru pentru sistemul de construcții (CSI). Primul nostru blog a abordat 
elementele de bază din jurul CSI, în acest blog ne concentrăm asupra stării de plată brută ca fiind o zonă care 
cauzează adesea o anumită confuzie. 
 
Care este starea de plată brută? 
Pur și simplu, este locul în care contractantul dvs. nu va face nicio deducere din plăți. Dar înainte să vă excitați, nu 
uitați că nu înseamnă că nu va trebui să plătiți niciun impozit ...... va trebui totuși să plătiți impozitul și asigurările 
naționale la sfârșitul anului! 
 
Cum obțineți starea de plată brută 
Puteți solicita statutul de plată brută atunci când ați făcut prima dată înregistrați-vă pentru CIS la HMRC 
Dacă sunteți deja înregistrat pentru CSI, puteți solicita starea de plată brută apelând linia de asistență CIS sau 
aplicați online. 
 
Aplicați pentru starea de plată brută online 

1. Conectați-vă la Government Gateway - veți avea nevoie de ID-ul de utilizator și de parola Government 
Gateway pe care l-ați utilizat atunci când v-ați înregistrat pentru CSI. Dacă nu aveți un ID de utilizator, puteți 
crea unul când vă înregistrați pentru CSI. 

2. Din „Contul dvs. fiscal”, accesați „Alte servicii”. 
3. Alegeți „Schema industriei construcțiilor - subcontractanți”. 

 
Pentru a te califica 
Ca la majoritatea lucrurilor cu venituri și vama HM (HMRC), trebuie să treci câteva „teste” pentru a primi statutul de 
plată brută. Trebuie să arătați HMRC că  

● ați plătit impozitul și Asigurările naționale la timp în trecut, 
● afacerea dvs. lucrează la construcții (sau oferă forță de muncă pentru aceasta) în Marea Britanie, 
● afacerea dvs. este administrată printr-un cont bancar. 

 
HMRC va analiza cifra de afaceri pentru ultimele 12 luni. Ignorând TVA și costul materialelor, cifra de afaceri trebuie 
să fie de cel puțin: 

● 30.000 GBP dacă sunteți unic comerciant 
● 30.000 GBP pentru fiecare partener într-un parteneriat sau cel puțin 100.000 £ pentru întregul parteneriat 
● 30.000 £ pentru fiecare director al unei companii sau cel puțin 100.000 lire sterline pentru întreaga companie 

Notă - Dacă compania dvs. este controlată de 5 persoane sau mai puțin, trebuie să aveți o cifră de afaceri anuală de 
30.000 lire sterline pentru fiecare dintre acestea. 
 
Plata impozitului atunci când aveți statutplată brut 
Trebuie să declare plățile ca venit la sfârșitul anului fiscal în: 

●  returnarea taxelorautoevaluare dacă sunteți un comerciant unic sau partenerul 
● dvs. returnare Corporation fiscale dacă dețineți o societaterăspundere limitată 

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


 
 
 
 
 
revizuire anuală 
Dacă aveți starea de plată brută, HMRC vă va examina afacerea în fiecare an, pentru a decide dacă vă puteți păstra 
statutul. 
Pentru a păstra starea dvs. brută de plată, trebuie să fiți la timp cu declarațiile și plățile fiscale. 
Dacă conduceți o companie cu capital limitat, HMRC va analiza compania în sine, în loc de directori sau acționari 
individuali. 
 
Nu îndepliniți toate condițiile 
Puteți eșua revizuirea și HMRC vă va elimina starea de plată brută. Vi se va permite o sumă mică de întârzieri sau 
retururi. 
Contactați HMRC dacă aveți probleme la plata taxei la timp. Dacă HMRC vă oferă mai mult timp pentru a plăti, acest 
lucru nu vă va afecta starea de plată brută. 
 
Nu reușiți recenzia 
Vei primi o scrisoare care să explice că ești pe cale să eșuezi recenzia, împreună cu motivele pentru care. 
Dacă nu sunteți de acord, puteți scrie înapoi cu motivele dvs. 
Dacă HMRC acceptă explicația dvs., nu vă vor elimina starea de plată brută. 
Dacă nu răspundeți la scrisoare sau HMRC nu acceptă explicația dvs., vor scrie pentru a explica: 

● ce condiții nu ați îndeplinit pentru a 
● vă retrage statutul brut de plată în 90 de zile 

Dacă credeți că HMRC a luat o decizie greșită , aveți 30 de zile de la data prezentei scrisori pentru a face apel. 
 
Reaplicare pentru starea plății brute 
Dacă HMRC vă anulează starea de plată brută, trebuie să așteptați un an de la data anulării înainte de a putea 
depune din nou. 
 
 
Link-uri web HMRC 
Înregistrare pentru CSI - 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 
 
Tax Corporation - https://www.gov.uk/prepare-file-annual-accounts-for-limited-company 
 
Statutul brut al plății - https://www.gov.uk/what-you-must-do-as-a-cis-subcontractor/gross-payment-status 
 
Probleme care vă plătesc impozitul - https://www.gov.uk/difficulties-paying- hmrc 
 
HMRC Conectați-vă la contul dvs. Gateway - https://www.access.service.gov.uk/login/signin/creds 
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