
Čo musíte urobiť ako subdodávateľ schémy stavebného priemyslu (CIS) 
 
 
Tu je druhá časť nášho blogu o stavebnom priemysle (CIS). Náš prvý blog sa venoval základom okolo CIS, v tomto 
blogu sa zameriavame na stav hrubých platieb ako na oblasť, ktorá často spôsobuje určité nejasnosti. 
 
Čo je stav hrubej platby? 
Jednoducho povedané, je to miesto, kde váš dodávateľ nebude robiť žiadne odpočty z vašich platieb. Ale skôr, ako 
sa budete príliš vzrušený, nezabudnite, že to neznamená, že nebudete musieť platiť žiadnu daň ... ... stále budete 
musieť platiť svoju daň a národné poistenie na konci roka! 
 
Ako získať stav hrubej platby Hneď ako 
začnete, môžete požiadať o stav hrubej platby zaregistrujte sa do CIS v HMRC 
Ak ste už zaregistrovaní v CIS, môžete požiadať o stav hrubej platby volaním linky pomoci CIS alebo prihlásením 
online. 
 
Podajtestav hrubej platby online. 

1. Prihláste sa na vládnej bráne žiadosť o- budete potrebovať užívateľské meno a heslo vládnej brány, ktoré 
ste použili pri registrácii do CIS. Ak nemáte užívateľské meno, môžete si ho vytvoriť pri registrácii do CIS. 

2. V časti „Váš daňový účet“ prejdite na „Iné služby“. 
3. Vyberte „Schéma stavebného priemyslu - subdodávatelia“. 

 
Aby ste sa kvalifikovali 
Rovnako ako väčšina vecí s príjmami a clami HM (HMRC), musíte absolvovať niektoré „testy“, aby ste dostali štatút 
hrubej platby. Musíte preukázať spoločnosti HMRC, že  

● ste v minulosti zaplatili svoju daň a národné poistenie včas, keď 
● vaša firma vykonáva stavebné práce (alebo poskytuje prácu) v Spojenom kráľovstve, 
● vaše podnikanie je vedené prostredníctvom bankového účtu. Spoločnosť 

 
HMRC bude sledovať váš obrat za posledných 12 mesiacov. Bez ohľadu na DPH a náklady na materiál musí byť váš 
obrat najmenej: 

● 30 000 GBP, ak ste živnostníkom 
● 30 000 GBP za každého partnera v partnerstve, alebo najmenej 100 000 GBP za celé partnerstvo 
● 30 000 GBP za každého riaditeľa spoločnosti alebo najmenej 100 000 GBP pre celú spoločnosť 

Poznámka - Ak je vaša spoločnosť ovládaná 5 a menej ľuďmi, musíte mať za každú z nich ročný obrat 30 000 GBP. 
 
Platenie dane, ak máte hrubý stav platby 
Musíte deklarovať svoje platby ako výnos na konci daňového roka: 

● daňové priznanie sebahodnotenie,ak ste živnostník alebo partner 
● vaše Corporation daňové priznanie ak vlastnítespoločnosť s ručením obmedzeným 

 
 
 

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 
Ak máte stav hrubej platby, spoločnosť HMRC každý rok skontroluje vašu firmu, aby rozhodla, či si svoj stav 
zachováte. 
Aby ste si udržali svoj hrubý stav platby, musíte byť včas so svojimi daňovými priznaniami a platbami. 
Ak prevádzkujete spoločnosť s ručením obmedzeným, spoločnosť HMRC preskúma spoločnosť samotnú a nie 
jednotlivých riaditeľov alebo akcionárov. 
 
Nespĺňate všetky podmienky, ktoré 
by mohli pri kontrole zlyhať, a spoločnosť HMRC odstráni váš stav hrubej platby. Bude vám dovolené malé množstvo 
oneskorených platieb alebo vrátení. 
Ak máteobráťte sa na spoločnosť HMRC problémy so zaplatením dane načas,. Ak vám spoločnosť HMRC poskytne 
viac času na zaplatenie, nebude to mať vplyv na váš stav hrubej platby. 
 
Neúspešnérecenziu 
ste dostaliDostanete list s vysvetlením, že sa vám nepodarí vykonať kontrolu, spolu s dôvodmi. 
Ak nesúhlasíte, môžete svoje dôvody písomne opísať. 
Ak HMRC prijme vaše vysvetlenie, váš hrubý stav platby neodstráni. 
Ak neodpoviete na list alebo HMRC vaše vysvetlenie neakceptuje, napíšu s cieľom vysvetliť: 

● aké podmienky ste nesplnili 
● , že stiahnu váš stav hrubej platby do 90 dní. 

Ak si myslíte, že HMRC urobila nesprávne rozhodnutie , máte 30 dní odo dňa tohto listu na odvolanie. 
 
Opätovné vyžiadanie stavu hrubej platby 
Ak spoločnosť HMRC zruší stav hrubej platby, budete musieť čakať rok od dátumu zrušenia, aby ste mohli znova 
podať žiadosť. 
 
 
Webové odkazy HMRC 
Registrujte sa pre 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 príjmu právnických osôb - https://www.gov.uk/prepare-file-ancompany 
 
Annual-accounts-for-limited-Hrubá platba - https://www.gov.uk/what-you-must-do-as-a-cis-subcontractor/gross-payment-status 
 
Problémy s platením dane - https://www.gov.uk/difficulties-paying- hmrcsvojho 
 
HMRC Prihláste sa doúčtu brány - https://www.access.service.gov.uk/login/signin/creds 
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