Περίληψη εθνικού οδηγού Ην. Βασιλείου
(Σημείωση: Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό ήταν έγκυρες στις 30 Σεπτεμβρίου
2017, και υπόκεινται σε αλλαγές. Για ενημερωμένη πληροφόρηση χρησιμοποιήστε τους συνδέσμους
που παρέχονται στον πλήρη οδηγό).

Τύποι επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο
Υπάρχουν 3 βασικές κατηγορίες επιχειρήσεων στο Ην. Βασίλειο: ατομικές επιχειρήσεις,
συνεργατισμοί και εταιρείες. Όταν ιδρύεται μια επιχείρηση είναι πολύ βασικό να κατανοούνται οι
διαφορές μεταξύ τους, και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους.
Οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεργατισμοί επωφελούνται από λιγότερους κανονισμούς όσον
αφορά λογιστικές υποχρεώσεις, αλλά δεν έχουν την προστασία περιορισμένης ευθύνης, στην
περίπτωση που δηλωθούν σαν εταιρεία. Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων καλό θα ήταν να παίρνουν
συμβουλές σε νομικά, φορολογικά και λογιστικά θέματα που αφορούν την ίδρυση οποιουδήποτε
τύπου επιχείρησης.

Λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα για ιδιώτες και επιχειρήσεις
Μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης πρέπει να ετοιμάζει νόμιμους ετήσιους
λογαριασμούς και να συμπληρώνει και καταθέτει στοιχεία επιστροφής φόρου εταιρειών στο τέλος
κάθε οικονομικού έτους. Οι σχετικές προθεσμίες αναφέρονται παρακάτω:
Δήλωση πρώτων λογαριασμών
στον έφορο εταιρειών
Δήλωση ετήσιων λογαριασμών
στον έφορο εταιρειών
Πληρωμή Εταιρικού Φόρου

Προθεσμία
21 μήνες μετά την εγγραφή της εταιρείας στον αρμόδιο
φορέα
9 μήνες μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους
9 μήνες και 1 μέρα μετά το κλείσιμο της λογιστικής
περιόδου για τον Εταιρικό Φόρο

Μια εταιρεία ονομάζεται «μικρή» και απαλλάσσεται από ελεγκτικές διαδικασίες, εάν ισχύουν
τουλάχιστον 2 από τα πιο κάτω κριτήρια:




Ετήσιος οικονομικός τζίρος μικρότερος του £10.2 εκατομμυρίου
Κέρδη μικρότερα του £5.1 εκατομμυρίου
50 ή λιγότεροι εργοδοτούμενοι

Φορολογία στο Ην. βασίλειο
Στο Ην. Βασίλειο, η διαδικασία φορολόγησης υπόκειται στην αρχή Εσόδων και Τελωνείων της
αυτού Μεγαλειότητας.

Φορολογία επί των κερδών
Οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεργατισμοί πληρώνουν φόρο εισοδήματος επί των κερδών τους.
Κάθε άτομο έχει ένα όριο αφορολόγητου εισοδήματος. Για παράδειγμα, για το φορολογικό έτος
2017-18, το όριο είναι £11,500. Οποιοδήποτε εισόδημα υπερβαίνει το όριο αυτό φορολογείται
κλιμακωτά, με τη χρήση φορολογικών συντελεστών.
Οι εταιρείες πληρώνουν εταιρικό φόρο με βάση τα κέρδη τους. Μια εταιρεία ετοιμάζει ετήσια
φορολογική δήλωση για τον υπολογισμό του ποσού που θα καταβάλει στο φόρο. Εάν η έδρα της
είναι το Ην. Βασίλειο, πληρώνει εταιρικό φόρο για τα κέρδη της εντός και εκτός της χώρας. Εάν η
έδρα της δεν είναι το Ην. Βασίλειο, αλλά έχει γραφεία ή παράρτημα στη χώρα, τότε πληρώνει
εταιρικό φόρο μόνο για τα κέρδη της από εμπορικές συναλλαγές εντός Ην. Βασιλείου.
Ο συντελεστής του φόρου εταιρειών καθορίζεται από την κυβέρνηση για το οικονομικό έτος που
λήγει στις 31 Μαρτίου. Εάν μεταβληθεί ο συντελεστής του φόρου εταιρειών, τα κέρδη μιας
λογιστικής περιόδου που καλύπτουν την ημερομηνία της αλλαγής κατανέμονται και χρεώνονται με
τα ανάλογα επιτόκια. Ο συντελεστής φόρου εταιρειών για όλες τις εταιρείες του Ην. Βασιλείου
είναι σήμερα 19%.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επιβάλλεται στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών στο Ην.
Βασίλειο. Ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες εξαιρούνται, αλλά τα περισσότερα από αυτά δεν
απαλλάσσονται.
Μια επιχείρηση οφείλει να εγγραφεί στο ΦΠΑ όταν ο ετήσιος φορολογητέος τζίρος της υπερβαίνει
τις £ 85.000. Ο συντελεστής ΦΠΑ ποικίλλει ανάλογα με τη φύση των αγαθών και των υπηρεσιών
που παρέχονται. Ο κανονικός συντελεστής είναι 20%. Μια επιχείρηση πρέπει να υποβάλει την
επιστροφή ΦΠΑ στην αρμόδια αρχή κάθε 3 μήνες. Αυτή η χρονική περίοδος είναι γνωστή ως η
λογιστική περίοδος του ΦΠΑ. Η επιστροφή ΦΠΑ καταγράφει τις συνολικές πωλήσεις και τις αγορές
της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της περιόδου των τριών μηνών, το ποσό ΦΠΑ που οφείλεται στην
αρμόδια αρχή για τις πραγματοποιθείσες πωλήσεις, το ποσό που ζητήθηκε από την HMRC για τις
αγορές και την επιστροφή ΦΠΑ ή πληρωμή που οφείλεται από ή προς την αρμόδια αρχή για αυτή
την περίοδο.

Σύσταση μιας νέας επιχείρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο
Κατά την ίδρυση μιας εταιρείας υπάρχουν διάφορα έντυπα που πρέπει να υποβάλλονται στο
έφορο εταιρειών, τα οποία αναφέρουν λεπτομέρειες όπως το όνομα της εταιρείας (το οποίο πρέπει
να είναι μοναδικό), τη διεύθυνση της έδρας της εταιρείας (πρέπει να είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο),
τα ονόματα και τα στοιχεία του ατόμου που θα είναι ο διευθυντής της εταιρίας και τα στοιχεία των
μετοχών της εταιρείας - μια επιχείρηση χρειάζεται τουλάχιστον έναν μέτοχο. Πρέπει επίσης να
υποβληθούν τα απαραίτητα νομικά έγγραφα (Μνημόνιο και Καταστατικό). Όταν όλα γίνουν δια
νόμου, τότε εκδίδεται βεβαίωση ίδρυσης και η εταιρεία μπορεί να αρχίσει τις συναλλαγές της.

Εγγραφή ατομικής επιχείρησης
Δεν απαιτείται νομική καταχώριση από την άποψη της ίδιας της επιχείρησης, δεδομένου ότι δεν
είναι αυτοτελή νομική οντότητα. Ωστόσο, υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο

φορολόγησης. Οι ατομικοί έμποροι μπορούν να εμπορεύονται με το δικό τους όνομα ή μπορούν να
επιλέξουν ένα άλλο όνομα για την επιχείρησή τους, χωρίς να χρειάζεται να καταχωρηθεί.
Απαγορεύεται να περιλαμβάνουν τις λέξεις «περιορισμένη», «Λτδ», «εταιρική σχέση περιορισμένης
ευθύνης», «LLP», «ανώνυμη εταιρεία» ή «plc».

Κανονισμοί για εισαγωγές και εξαγωγές
Κατά την εξαγωγή αγαθών εντός της ΕΕ μπορεί να απαιτείται άδεια για ορισμένα αγαθά, π.χ.
χημικά, ζώα και στρατιωτικά αγαθά. Ο ΦΠΑ πρέπει να επιβάλλεται στις εξαγωγές εντός της ΕΕ.
Πρέπει να γίνεται επίσημη τελωνειακή δήλωση, στην οποία να αναφέρεται λεπτομερώς το είδος
των εμπορευμάτων, η ποσότητα, η αξία των πωλήσεών τους και τα στοιχεία ασφάλισης.
Η εισαγωγή ορισμένων αγαθών απαγορεύεται ή περιορίζεται, π.χ. παράνομα ναρκωτικά, άσεμνο
υλικό και εμπορεύματα παραποίησης, πειρατείας και παραβίασης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Επίσης απαιτούνται άδειες εισαγωγής για ορισμένα άλλα αγαθά. Ορισμένες εισαγωγές υπόκεινται
σε δασμό, ανάλογα με το είδος των εμπορευμάτων που εισάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και την
προέλευσή τους. Ωστόσο, οι περισσότερες εισαγωγές δεν χρειάζονται άδεια, ούτε υπόκεινται σε
τιμολόγια.
Όσον αφορά τις εξαγωγές και τις εισαγωγές, όλα τα αρχεία των εμπορικών τιμολογίων, των
επίσημων δηλώσεων και κάθε άλλης τελωνειακής τεκμηρίωσης πρέπει να φυλάγονται για 6 χρόνια.

