
Що потрібно зробити як субпідрядник схеми будівельної галузі (СНД) 
 
 
Ось друга частина нашого блогу про схему будівельної галузі (СНД). Наш перший блог висвітлював основи 
навколо СНД, у цьому блозі ми зосереджуємось на статусі валових платежів, як на його площі, яка часто 
викликає певну плутанину. 
 
Що таке статус валової оплати? 
Простіше кажучи, саме там ваш підрядник не проводитиме жодних відрахувань з ваших платежів. Але перш 
ніж ви занадто хвилюєтесь, пам’ятайте, що це не означає, що вам не доведеться платити будь-який податок 
…… вам все одно доведеться платити свій податок та національне страхування наприкінці року! 
 
Як отримати статус валового платежувступу 
Ви можете подати заявку на отримання статусу валового платежу під час першого зареєструйтесь для СНД за 
допомогою HMRC 
Якщо ви вже зареєстровані в СНД, ви можете подати заявку на отримання статусу валового платежу, 
зателефонувавши в службу довідки СНД або подавши заявку в Інтернеті. 
 
Подайте заявку на отримання статусу валових платежів онлайн 

1. Увійдіть в шлюз уряду - вам знадобиться ідентифікатор користувача і пароль уряду Gateway, які ви 
використовували під час реєстрації в СНД. Якщо у вас немає ідентифікатора користувача, його можна 
створити під час реєстрації в СНД. 

2. У розділі "Ваш податковий рахунок" перейдіть до розділу "Інші послуги". 
3. Виберіть "Схема будівельної галузі - субпідрядники". 

 
Для отримання кваліфікації 
Як і більшість речей з доходами та митними органами (HMRC), вам потрібно пройти деякі "тести", щоб 
отримати статус валового платежу. Ви повинні показати HMRC, що  

● ви сплатили податок та національне страхування вчасно, коли 
● ваш бізнес виконує будівельні роботи (або забезпечує робочу силу для нього) у Великобританії, 
● ваш бізнес ведеться через банківський рахунок. 

 
HMRC розгляне ваш оборот для останні 12 місяців. Ігноруючи ПДВ та вартість матеріалів, ваш оборот повинен 
становити щонайменше: 

● 30 000 фунтів стерлінгів, якщо ви є одноосібним підприємцем 
● 30 000 фунтів стерлінгів для кожного партнера в товаристві, або принаймні 100 000 фунтів стерлінгів 

за все партнерство 
● 30 000 фунтів стерлінгів для кожного директора компанії або щонайменше 100 000 фунтів стерлінгів 

для всієї компанії 

Примітка. Якщо ваша компанія контролюється 5 людьми або менше, ви повинні мати щорічний оборот у 
розмірі 30 000 фунтів стерлінгів на кожну з них. 
 
Оплачувати податокякщовас є валовий статус платежу 
Ви повинні оголосити свої платежіяк дохід в кінці податкового року в: 

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


●  податкової декларації самооцінки якщо ви індивідуальний підприємець або партнера 
● вашої корпорації Податкової декларації якщо вивласником компаніїобмеженою відповідальністю 

 
 
 
 
 
Річного огляду 
Якщо у вас є статус валового платежу, HMRC буде переглядати ваш бізнес щороку, щоб вирішити, чи зможете 
ви зберегти свій статус. 
Ви повинні бути вчасно з податковими деклараціями та платежами, щоб зберегти свій валовий платіжний 
статус. 
Якщо ви керуєте товариством з обмеженою відповідальністю, HMRC буде переглядати саму компанію, а не 
окремих директорів або акціонерів. 
 
Ви не відповідаєте всім умовам. 
Ви можете не виконати перевірку, і HMRC видалить ваш валовий платіжний статус. Вам буде дозволено 
невелику кількість прострочених платежів або повернення. 
Якщо у вас виниклизв’яжіться з HMRC проблеми зі сплатою податку вчасно,. Якщо HMRC надасть вам більше 
часу на оплату, це не вплине на ваш валовий платіжний статус. 
 
Ви неогляд. 
отрималиВи отримаєте лист із поясненням, що збираєтеся не виконати перевірку, а також причини, чому це 
відбувається. 
Якщо ви не погоджуєтесь, ви можете написати назад зі своїми причинами. 
Якщо HMRC прийме ваше пояснення, вони не знімуть ваш загальний платіжний статус. 
Якщо ви не відповісте на лист або HMRC не приймає ваші пояснення, вони напишуть, щоб пояснити: 

● яких умов ви не виконували, 
● що вони знімають ваш валовий статус оплати за 90 днів. 

Якщо ви вважаєте, що HMRC прийняв неправильне рішення , у вас є 30 днів з дати подання цього листа для 
оскарження. 
 
Подання заявки на отримання статусу валового платежу 
Якщо HMRC скасує свій валовий статус платежу, вам потрібно зачекати рік з дати скасування, перш ніж ви 
зможете повторно подати заявку. 
 
 
Веб-посилання HMRC 
Зареєструйтесь для СНД - https://www.gov.uk/what-you-must-do-as-a-cis-subcontractor/how-to-register 
 
Довідкова лінія СНД - https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact/construction-industry-scheme 
 
Самооцінка - https://www.gov.uk/self-assessment-tax-returns 
 
Податок на корпорацію - https://www.gov.uk/prepare-file-anaccounts- 
 
year-for-limited-company Статус валового платежу - https://www.gov.uk/what-you-must-do-as-a-cis-subcontractor/gross-payment-status 
 
Проблеми із сплатою податку - https://www.gov.uk/difficffic-paying- hmrc 

https://www.gov.uk/self-assessment-tax-returns/overview
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HMRC Увійдіть до вашого облікового запису шлюзу - https://www.access.service.gov.uk/login/signin/creds 
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