
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

Εισαγωγή 

_______________ 

 

Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που επιλέξατε τον Οδηγό  Ίδρυσης και Λειτουργίας Εταιρείας στην Αγγλία 

από την UK COMPANY ONLINE.  

Μια σοφή επιλογή όπως θα διαπιστώσετε διαβάζοντας τον Οδηγό αλλά και στο πλήρωμα του χρόνου, καθώς 

θα διαχειρίζεστε με ευκολία την εταιρεία σας εάν τελικώς αποφασίσετε να προχωρήσετε – κάτι που 

προτείνουμε ανεπιφύλακτα . 

Το Ηνωμένο Βασίλειο με όλες του τις υπηρεσίες αποκοπεί με κάθε τρόπο στην διευκόλυνση και την υγιή, 

τάχιστη ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας εδώ και αιώνες, με αποτέλεσμα ένα επίπεδο οργάνωσης, 

εξυπηρέτησης και γραφειοκρατίας τόσο απλό, άμεσο και ταχύτατο, που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να 

μοιάζει στα μάτια του Έλληνα πολίτη κυριολεκτικά εξωπραγματικό, δυστυχώς.   

Δυστυχώς, διότι αυτά τα απλά πράγματα -  η ώθηση προς την ιδιωτική πρωτοβουλία, ο εκμηδενισμός της 

γραφειοκρατίας, η διαρκής ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για νέες ευκαιρίες, η ευνοϊκή νομοθεσία, θα 

μπορούσαν κάλλιστα να συμβαίνουν και στην δική μας χώρα, το άκρως αντίθετο από το νομοθετικό και 

φορολογικό χάος που επικρατεί. 

Φανταστείτε πως στην Αγγλία μια εταιρεία αρκεί να υποβάλλει μια ειλικρινή πτώχευση, για να παραγραφούν 

όλα της τα χρέη. Ναι, όλα.  

Αρκεί να είναι ειλικρινής. Και έτσι, ο επιχειρηματίας μπορεί να έχει και δεύτερη και τρίτη ευκαιρία να 

ξεκινήσει από την αρχή, απαλλαγμένος από τα βάρη – και μαθαίνοντας από τα λάθη- του παρελθόντος. Στην 

Ελλάδα, όταν μια επιχείρηση αποτύχει – ακόμη και απολύτως ειλικρινώς- κινδυνεύει να καταστραφεί 

εξολοκλήρου η οικονομική υπόσταση του επιχειρηματία, ίσως ακόμη και η φυσική.  

Στις επόμενες σελίδες θα αναλύσουμε τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας εταιρείας με έδρα το 

Ηνωμένο Βασίλειο όπως επίσης και την νομοθεσία, απαντώντας πιστεύουμε σε όλα τα εύλογα ερωτήματα 

που μπορεί να προκύψουν πριν την ίδρυση αλλά και κατά την διάρκεια λειτουργίας της, ερωτήματα τα οποία 

έχουμε συναντήσει κατά την πολυετή δραστηριότητά μας στην δημιουργία εταιρειών στην Αγγλία και την 

διαρκή τριβή μας με το Αγγλικό Εταιρικό Δίκαιο. Επίσης θα κάνουμε μια ειδική μνεία στο BREXIT, και το τι 

μπορεί να σημαίνει αυτό ( παρουσιάζοντας την καλύτερη & χειρότερη εκδοχή, όπως και την κατά την γνώμη 

μας πιο πιθανή).  

Η ομάδα της  

UK COMPANY ONLINE 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                          BREXIT 

_______________ 

Σίγουρα θα έχετε ακούσει πολλά για αυτό, συγκεχυμένες έως και χαοτικές πληροφορίες. Σας 

ενημερώνουμε πως οι Άγγλοι πολίτες που ψήφισαν υπέρ του BREXIT, είχαν ένα μόνο πράγμα στο μυαλό 

τους, να σταματήσουν την ροή των μεταναστών (ανειδίκευτων εργατών στην πλειονότητά τους) από τις 

πρώην Ανατολικές χώρες, οι οποίοι χρησιμοποιώντας την ευχέρεια μετακίνησης που τους προσέφερε η 

Συνθήκη του Σέγκεν, πλημύρισαν την Αγγλία σε μια προσπάθεια να βρουν εργασία. Το αποτέλεσμα ήταν 

πως αυτήν την στιγμή υπάρχουν πάνω από ένα εκατομμύριο Πολωνοί εργάτες που ζουν στην Μεγάλη 

Βρετανία, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι έχει συμβεί. 

Η Αγγλία όμως δεν είναι Γερμανία. Δεν χρειάζεται εργάτες. Χρειάζεται εξειδικευμένα επιστημονικά στελέχη, 

Οικονομολόγους, Γιατρούς, Μηχανικούς. Αυτό το φαινόμενο των μεταναστών από τις πρώην Ανατολικές 

χώρες ήταν που προκάλεσε την επικράτηση του BREXIT στο δημοψήφισμα, το οποίο σας διαβεβαιούμε πως 

εάν επαναλαμβανόταν σήμερα το αποτέλεσμα θα ήταν ακριβώς το αντίθετο και με διαφορά, καθώς 

αντιλήφθηκαν το τι έχει συμβεί, και το τι μπορεί να συμβεί ως χειρότερο σενάριο.   

Η εκτίμησή μας – σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις- είναι πως το BREXIT απλώς δεν θα συμβεί. Υπάρχουν 

πολλές παράμετροι που πιστεύουμε πως θα οδηγήσουν σε αυτό, όπως η απόφαση του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου να περάσει πρώτα η απόφαση από έγκριση στην Βουλή, όπως η 

δηλώσεις της Σκωτίας για εκ νέου δημοψηφίσματος για ανεξαρτητοποίηση, όπως και οι προθέσεις των 

βουλευτών για πραγματοποίηση δημοψηφίσματος επί της τελικής συμφωνίας για BREXIT.   

H εκτίμησή μας είναι πως μετά από αρκετούς κλυδωνισμούς, θα παραιτηθεί η κυβέρνηση και η νέα 

κυβέρνηση θα χειριστεί τα πράγματα διαφορετικά. 

Έκβαση:  

Το χείριστο δυνατό σενάριο είναι το αποκαλούμενο Hard BREXIT, κατά το οποίο δεν θα υπάρχει καμία 

εμπορική συμφωνία με την Ε.Ε.  και έτσι θα επιβληθούν δασμοί στα προϊόντα. Εντελώς απίθανο κατά την 

γνώμη μας, καθώς μόνο η Γερμανία εξάγει το 7% των προϊόντων της στην Αγγλία. Θα ήταν εξαιρετικά 

μεγάλη ζημία λοιπόν όχι μόνο για την Αγγλία, αλλά και για πολλές άλλες χώρες της Ε.Ε. 

Το βέλτιστο δυνατό σενάριο ( με BREXIT ) είναι απλώς η Αγγλία να αποτελεί έναν εταίρο της Ε.Ε. με 

«εξωτερική συνεργασία» και μειωμένη ροή ελεύθερης μετακίνησης, αλλά και με τα περισσότερα προνόμια 

και υποχρεώσεις που έχει και σήμερα. Διαζύγιο με συγκατοίκηση δηλαδή. 

Κανένα από τα πιθανά σενάρια δεν επηρεάζουν ούτε κατ’ ελάχιστον την ίδρυση και λειτουργία μιας 

εταιρείας στην Αγγλία, καθώς ισχύουν ακριβώς οι ίδιοι κανόνες είτε είστε κάτοικος της Ε.Ε. είτε 

οποιαδήποτε άλλης χώρας του κόσμου.  

   

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                          ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΜΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

_______________ 

 

Η ίδρυση και λειτουργία της εταιρείας σας είναι ιδανική για κάθε μορφής υπηρεσίες που δεν χρειάζονται 

ειδική άδεια:  

• Marketing  

• Διαφήμιση 

• Συμβουλευτική επιχειρήσεων  

• Ναυτιλιακές επιχειρήσεις 

• Τουριστικές επιχειρήσεις (σε επίπεδο υπηρεσιών, Booking κτλ.) 

• Εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων  

• Μεσιτικές δραστηριότητες 

• Πωλήσεις μέσω e-bay, Amazon κτλ. 

• Εταιρεία Holdings (η οποία δημιουργείται για να αποκτήσει μια Ελληνική η οποιαδήποτε 

εταιρεία του εξωτερικού) 

• Και γενικά πάσης φύσεως παροχής υπηρεσιών 

                                                    

 ΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΜΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

_______________ 

Δεν μπορείτε να: 

• Ανοίξετε κατάστημα στην Ελλάδα (μόνο με υποκατάστημα της Αγγλικής στην Ελλάδα, που θα 

σημαίνει ως να έχετε μια Ελληνική εταιρεία) 

• Να πουλάτε φυσικά προϊόντα (μπορείτε, υπό προϋποθέσεις, μέσω e-shop & logistics) 

• Να ασκήσετε δικηγορία & υπηρεσίες συμβολαιογράφου 

• Να ανοίξετε ιατρείο 

 



  

 

 

 

 

 

 

   ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

_______________ 

 

Μακράν η πιο διαδεδομένη νομική μορφή εταιρειών στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί η PRIVATE LIMITED COMPANY 

(LTD).  Ο όρος LIMITED (αντίστοιχο της Ελληνικής Ε.Π.Ε. ή και της Ι.Κ.Ε.) σημαίνει πως η εταιρεία ευθύνεται απέναντι 

των πιστωτών της μόνο για το αρχικό κεφάλαιο ίδρυσής της χωρίς καμία προσωπική ευθύνη των μετόχων της, πλην 

του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου. 

Το πιο σύνηθες μετοχικό κεφάλαιο ίδρυσης μιας Αγγλικής εταιρείας είναι μια Αγγλική Λίρα. 

Αυτό πολύ απλά σημαίνει πως όσα χρέη και αν έχει η Εταιρεία προς τους πιστωτές της, ευθύνεται τελικώς μόνο για 

το αρχικό της μετοχικό κεφάλαιο της μιας Αγγλικής Λίρας σε αυτήν την περίπτωση. 

Ο όρος PRIVATE σημαίνει πως η εταιρεία είναι ιδιωτική και όχι δημόσια, κοντολογίς: μπορεί να πουλήσει και να 

μεταβιβάσει μετοχές σε νέους και παλιούς μετόχους, δεν μπορεί όμως με αυτήν την νομική μορφή να εισέλθει και 

να  διαπραγματευτεί τις μετοχές της  πχ. Στο Αγγλικό Χρηματιστήριο.  Για να το κάνει αυτό θα πρέπει να μετατραπεί 

σε PUBLIC COMPANY ( το αντίστοιχο της Ελληνικής Α.Ε. με χρηματικές εγγυήσεις κτλ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  DIRECTORS & SHAREHOLDERS 

_______________ 

 

H Αγγλική νομοθεσία επιβάλλει οι εταιρείες να έχουν τουλάχιστον έναν Director (το αντίστοιχο του 

Διαχειριστή των Ελληνικών εταιρειών) ο οποίος είναι υπεύθυνος στο να διαχειρίζεται την Εταιρεία, να 

υποβάλλει τις φορολογικές της δηλώσεις και γενικά να φροντίζει την εύρυθμη λειτουργία της. 

Και επίσης επιβάλλεται τουλάχιστον ένας Shareholder (μέτοχος) ο οποίος κατέχει τις μετοχές της εταιρείας, 

στην ουσία αποτελεί τον ιδιοκτήτη της. 

Στην περίπτωση που ένα άτομο ιδρύει την εταιρεία, είναι ταυτόχρονα ο διαχειριστής και ο μέτοχος της 

εταιρείας (αντίστοιχο της Ελληνικής Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε.)  

γεγονός επίσης σύνηθες στις Αγγλικές Εταιρείες. 

*Φυσικά στην διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας μπορούν να προσθαφαιρεθούν μέτοχοι και διαχειριστές 

χωρίς κανέναν περιορισμό σε αριθμό ή χρονική διάρκεια.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

• Ο Director δεν χρειάζεται να είναι και μέτοχος της εταιρείας, μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο αποφασίσει ο ιδρυτής της που είναι και ο μέτοχος. 

• Μια αγγλική εταιρεία μπορεί να διαθέτει όσους μετόχους και όσους διαχειριστές (Directors) 

επιθυμεί. 

• Εάν υπάρχουν τρείς μέτοχοι με ποσοστό πχ. 33% ο καθένας, μπορούν να είναι και οι τρείς Directors 

της εταιρείας, ή οι δύο από αυτούς, ο ένας, ή και κάποιο τρίτο πρόσωπο που δεν είναι μέτοχος.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

REGISTRED OFFICE  

_______________ 

 

H επίσημη έδρα της Εταιρείας σας στην Αγγλία (Λονδίνο).  

Η Αγγλική νομοθεσία επιβάλλει την ύπαρξη μιας διεύθυνσης στην Αγγλία, στην οποία φυλάσσονται τα 

επίσημα έγγραφα της Εταιρείας. Αυτόν τον ρόλο παίζει το Registred Office, αυτή είναι η διεύθυνση που θα 

εμφανίζετε στην σφραγίδα και τα τιμολόγιά σας, εκεί θα έρχεται η αλληλογραφία από τις υπηρεσίες του 

Αγγλικού κράτους, η οποία θα επαναταχυδρομείται στην διεύθυνση που θα έχετε ορίσει στην Ελλάδα. 

Οι υπηρεσίες του Registred Office στην Αγγλία είναι απολύτως νόμιμες και διαφανείς, ενώ η UK COMPANY 

ONLINE έχει εξασφαλίσει συνεργασίες με κορυφαία γραφεία παροχής υπηρεσιών Registred Office στην 

Αγγλία, με πολύ μικρό ετήσιο κόστος.  

Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να επεκταθούν ακόμη και σε υπηρεσίες γραμματέα ( να απαντά σε 

τηλεφωνήματα πελατών, να αξιολογεί και να ενημερώνει), πάλι με πολύ μικρό ετήσιο κόστος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

_______________ 

 

Τα μόνα που χρειάζονται είναι ένα αντίγραφο της ταυτότητάς σας και μια απόδειξη διεύθυνσης κατοικίας: 

• Λογαριασμός ΔΕΚΟ στο όνομά σας (κατά προτίμηση ΔΕΗ ή Σταθερής Τηλεφωνίας, λογαριασμοί κινητής 

τηλεφωνίας δεν γίνονται δεκτοί). 

• Εάν δεν υπάρχει λογαριασμός ΔΕΚΟ στο όνομά σας, μια εκτύπωση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού με 

εμφανή τα στοιχεία ονοματεπωνύμου και κατοικίας. 

Ναι, απαιτούνται μόνον αυτά τα στοιχεία.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Αυτά τα στοιχεία απαιτούνται για όλους τους μετόχους και τους διαχειριστές στην περίπτωση που μέτοχοι και 

διαχειριστές είναι πάνω από ένας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  

_______________ 

  

Εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια, οι Βρετανοί, φοβούμενοι περισσότερο την διακίνηση τρομοκρατικών κεφαλαίων 

μέσω εικονικών εταιρειών στην Αγγλία, έχουν αυστηροποιήσει το άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών, 

κάνοντας αρκετά  δύσκολο το να ανοίξει κάποιος εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό χωρίς να είναι αποδεδειγμένα ο 

Director, μόνιμος κάτοικος Αγγλίας.  

Βέβαια, στην UK COMPANY ONLINE με την ίδρυση της εταιρείας σας, κάνουμε αίτηση με τα έγγραφα της εταιρείας  

στην NATWEST, 4η μεγαλύτερη τράπεζα στην Αγγλία, η οποία είναι η μόνη Αγγλική τράπεζα που ανοίγει εταιρικό 

τραπεζικό λογαριασμό χωρίς προβλήματα, αρκεί ο Director να είναι κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Δεν μπορούμε όμως να εγγυηθούμε 100% την θετική έκβαση, καθώς συνηγορούν πολλοί άλλοι παράγοντες για την 

έγκριση, όπως π.χ. χρηματοπιστωτικός έλεγχος του Director ο οποίος λόγω χρεών σε άλλες τράπεζες μπορεί να είναι 

δυσμενής. 

 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Καταρχήν θα πρέπει να γνωρίζετε πως μια Αγγλική Εταιρεία μπορεί να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό σε οποιαδήποτε 

χώρα του κόσμου.  

Μια κατάλληλη λύση είναι η Κύπρος, η οποία ως μέλος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας αναγνωρίζει τα Αγγλικά 

Έγγραφα ως Επίσημα Κρατικά Έγγραφα, και επίσης οι Κυπριακές Τράπεζες δεν έχουν την ίδια «δυσκολία» με τις 

Αγγλικές.  

Πέραν όμως των τραπεζών, υπάρχουν και άλλες λύσεις Ηλεκτρονικών Πληρωμών εξωτερικού τις οποίες η UK 

COMPANY ONLINE μπορεί να εφαρμόσει την ίδια ημέρα της ίδρυσης της εταιρείας σας, μέσω των οποίων οι 

πελάτες σας μπορούν να σας πληρώνουν με την χρεωστική/πιστωτική τους κάρτα ή με κατάθεση/μεταφορά 

χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας σας, και εσείς να διαχειρίζεστε τις αμοιβές σας online, και με 

κάρτα MASTER CARD, μέσω της οποίας μπορείτε να κάνετε και ανάληψη από οποιοδήποτε ATM (και μάλιστα 

χωρίς Capital Controls! ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1  

_______________ 

Η εταιρική φορολογία είναι Flat Rate 19% , που σημαίνει τα κέρδη της εταιρείας φορολογούνται με ποσοστό 

19% από την πρώτη Λίρα.  

Βέβαια ώς «κέρδη» νοείται ο ετήσιος Τζίρος μείον των εξόδων.  

Έξοδα 

Ως έξοδα εκπίπτουν εξ’ ολοκλήρου:  

• Η αμοιβή του γραφείου μας για την σύσταση (την πρώτη χρονιά, καθώς η αμοιβή μας είναι εφ’ 

άπαξ) 

• Η αμοιβή του Άγγλου λογιστή για την σύνταξη της φορολογικής δήλωσης (σε ετήσια βάση) 

• Η συνδρομή στο Registered Office (σε ετήσια βάση) 

• Έξοδα Hosting, διαφήμισης κτλ. 

• Έξοδα μετακίνησης, διαμονής & διατροφής του/ των Directors σε ταξίδια για επαγγελματικούς 

λόγους 

• Δείπνα τα οποία μπορούν να χρεωθούν ως έξοδα της εταιρείας (με τιμολόγιο πάντοτε, φυσικά) 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Μέχρι του Τζίρου των 83.000 Λιρών ετησίως, η εταιρεία ΔΕΝ υποχρεούται να εισπράττει και να αποδίδει 

ΦΠΑ, γεγονός που κάνει την τιμολόγησή σας εξαιρετικά ανταγωνιστική.  

*Δεν υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές για την Εταιρεία σας στην Αγγλία 

 

*Η UK COMPANY ONLINE έχει εξασφαλίσει συνεργασία με εμπειρότατο Αγγλικό Λογιστικό γραφείο στο 

Λονδίνο, στο οποίο μια φορά το έτος (στο τέλος της λογιστικής περιόδου που είναι ένα έτος από την ίδρυση 

της εταιρείας) παραδίδουμε τα παραστατικά μας (τιμολόγια & έξοδα) και το οποίο με ένα πολύ μικρό 

κόστος (250 – 350 Λίρες, εξαρτάται από το πλήθος των παραστατικών) για τα Αγγλικά δεδομένα δημιουργεί 

και καταθέτει την φορολογική δήλωση της εταιρείας.  

Πάντοτε με απόλυτη αξιοπιστία και την  δική σας τελική, υπογεγραμμένη έγκριση επί των στοιχείων της 

φορολογικής δήλωσης. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.2  

_______________ 

Αnnual Accounts | Φορολογική Δήλωση 

Οι ετήσιες υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι οι εξής (ένα έτος από την Έναρξη της Εταιρείας αποτελεί το 

Accounting Period,  ήτοι το Λογιστικό Έτος της εταιρείας σας. Αν υποθέσουμε πως η εταιρεία ιδρύθηκε την 

15/01/2017, το λογιστικό της έτος λήγει στις 15/01/2018. 

Από τις 15/01/2018 και μετά, έχετε 9 μήνες προθεσμία να υποβάλλετε την φορολογική σας δήλωση και 

να πληρώσετε τον φόρο σας, ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ και χωρίς καμία προσαύξηση! 

Και μάλιστα Ηλεκτρονικά, με κάρτα ή PayPal, καθώς όχι μόνον δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του 

φορολογούμενου στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και δεν επιτρέπεται.  

Όλες οι συναλλαγές και οι διαδικασίες πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά ή στην χειρότερη περίπτωση με 

αλληλογραφία για να μην υπάρχει καμία επαφή του φορολογούμενου με την εφορία, και έτσι καμία 

πιθανότητα διαφθοράς.  

Αnnual Return | Companies House 

Tο Companies House, (αντίστοιχο του Ελληνικού ΓΕΜΗ) αποτελεί το μητρώο των εταιρειών του Ηνωμένου 

Βασιλείου. Μέσω αυτού πραγματοποιείται η ίδρυση της εταιρείας, οι μελλοντικές αλλαγές στο μετοχικό 

κεφάλαιο, των Directors της εταιρείας και γενικά όλων των στοιχείων της. 

Μια φορά το έτος, στο τέλος κάθε χρονιάς από την ημερομηνία έναρξης ανανεώνονται οι πληροφορίες της 

εταιρείας και πληρώνεται η ετήσια συνδρομή που βρίσκεται στο δυσθεώρητο  ύψος των….. 13 Λιρών. Ανά 

έτος.  

Τα παραπάνω ισχύουν από  την επόμενη χρονιά ίδρυσης της εταιρείας, και για κάθε επόμενη χρονιά. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΔΩΝ    

_______________ 

 

 

Μερίσματα | Dividends 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως η Εταιρεία αντιμετωπίζεται ώς ξεχωριστή φορολογική 

οντότητα από τους μετόχους της. Αποτελεί μια νομική οντότητα, η οποία φορολογείται ξεχωριστά από τους 

μετόχους της οι οποίοι κατ’ άτομο αποτελούν ξεχωριστές, διαφορετικές νομικές οντότητες.   

Μια Αγγλική εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδίδει κέρδη στους μετόχους της ανά έτος, αλλά όποτε το 

επιθυμεί. Αυτό σημαίνει πως εσείς, διαχειρίζεστε τα χρήματα όπως νομίζετε, αλλά τυπικά αποδίδετε 

προσωπικά  κέρδη όποτε το επιθυμείτε, ενώ μπορείτε να τα δηλώσετε στην Ελληνική σας Φορολογική 

Δήλωση ώς μετοχικά κέρδη από επιχείρηση εξωτερικού με φόρο 15%.  

 

 

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ 

_______________ 

 

Δεν υφίσταται «Εταιρικό» αφορολόγητο στην Αγγλία, παρ’ όλα αυτά υπάρχουν συνδυασμοί, 

νομιμότατοι, που οδηγούν στην ουσία σε αφορολόγητο:  

Ο/Οι Director της εταιρείας, ανεξαρτήτως εάν είναι μέτοχος ή ο μοναδικός μέτοχος, αντιμετωπίζεται από 

τον νόμο σε κάθε περίπτωση ως υπάλληλος της εταιρείας που μπορεί να λάβει αμοιβή ως μισθό ή bonus. 

Στον Director ως άτομο, αναγνωρίζεται αφορολόγητο και απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές μέχρι του 

ύψους της αμοιβής/bonus των 7.500 Λιρών.  

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά:  

Σημαίνει πως η εταιρεία κάθε έτος μπορεί να αποδίδει τυπικά 7.500 Λίρες αμοιβή στον Director και σε 

όλους τους Director της, το οποίο προστίθεται εξολοκλήρου στα έξοδα της εταιρείας και δεν βαραίνει 

φορολογικά τον Director, καθιστώντας De facto αφορολόγητο 7.500 λιρών της εταιρείας ή πολλαπλάσιο, 

αναλόγως των πόσων Director διαθέτει.  

 

 

  



 

 

 

 

  ΕΠΙΛΟΓΟΣ & ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ    

_______________ 

 

Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως ο πλανήτης έχει δύο πόλεις ως χρηματοπιστωτικά κέντρα: το Λονδίνο και την Νέα 

Υόρκη. 

Οι Αγγλικές κυβερνήσεις εδώ και μια δεκαετία αποφάσισαν σύσσωμες να μετατρέψουν την χώρα σε κορυφαία έδρα 

παροχής υπηρεσιών στον κόσμο.  

Και το κατάφεραν.  

Η εκπληκτική έλλειψη γραφειοκρατίας, ο τρόπος με τον οποίο ακόμη και η εφορία προσπαθεί να ωθήσει τις 

επιχειρήσεις σε μεγαλύτερη δραστηριοποίηση, καινοτομία και κέρδη, το σταθερότατο φορολογικό σύστημα το οποίο 

διαρκώς μειώνει την φορολογία των επιχειρήσεων (μέχρι το 2020 θα είναι 18% , αποφάσεις που ελήφθησαν πολύ 

πριν το δημοψήφισμα για το BREXIT ),  το γενικότερο κλίμα σε συνδυασμό με το παγκόσμιο γόητρο που παρέχει μια 

εταιρεία με έδρα το Λονδίνο, καθιστούν μια εταιρεία στην Αγγλία την ιδανικότερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε.  

Είναι ακριβώς ο αντίποδας σε διάφορους, εντελώς αμφιβόλου ποιότητας «φορολογικούς παραδείσους» όπως η 

Βουλγαρία και η Κύπρος, που αποτελούν και σοβαρό πλήγμα στην εικόνα μιας επιχείρησης.  

Στην UK COMPANY ONLINE, ειδικευόμαστε και ασχολούμαστε μόνον με το Βρετανικό Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο, 

καθώς θεωρούμε ειλικρινά κάθε άλλη επιλογή ως κατώτερη των περιστάσεων. Και επίσης αυτό το γεγονός μας δίνει 

και την δυνατότητα της απόλυτης εξειδίκευσης.  

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στον παρών Οδηγό, είναι απόλυτα αξιόπιστες, συγγράφηκαν με μεγάλη γνώση 

και εμπειρία για να σας παρέχουμε όλες εκείνες τις πληροφορίες που χρειάζεται να έχετε ώστε να μπορείτε να 

προχωρήσετε με πλήρη επίγνωση των πραγμάτων στην απόφαση ίδρυσης της εταιρείας σας στην Αγγλία. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε και υπηρεσίες δημιουργίας εταιρείας στην Αγγλία ακόμη και με 25 Λίρες.  

Μην κάνετε το λάθος και παρασυρθείτε!  

Αυτό που κάνουν είναι απλώς να ιδρύουν μια εταιρεία στο όνομά σας, χωρίς έδρα (Registered Office) χωρίς λογιστή, 

χωρίς λύση πληρωμών, χωρίς δηλαδή τίποτα… Και έτσι μπορείτε κάλλιστα να βρεθείτε αντιμέτωποι με χρεώσεις που να 

είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από αυτές που αναλύσαμε παραπάνω, ή και στην χειρότερη περίπτωση με πρόστιμα, καθώς 

δεν θα υπάρχει κανείς να παρακολουθεί την εταιρεία.  

Στην UK COMPANY ONLINE η αμοιβή των 600.00 € είναι εφάπαξ, ΔΕΝ υπάρχουν άλλες χρεώσεις, ενώ σας βοηθούμε 

σε κάθε βήμα, απαντούμε αυθημερόν σε όλες σας τις ερωτήσεις, παρακολουθούμε την εταιρεία και σας 

υπενθυμίζουμε τουλάχιστον έναν μήνα πριν για το τι είναι να γίνει και πότε ακριβώς, σχετικά με τις 

υποχρεώσεις της εταιρείας σας.  

Η Ομάδα της UK COPMANY ONLINE © 2016-2017 UK COMPANY ONLINE | ALL RIGHTS RESERVED 

Το αντίγραφο αυτό προορίζεται για αυστηρά προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η διανομή του περιεχομένου του μέρους ή όλου με κανέναν τρόπο ηλεκτρονικό 

ή μη. Κάθε αντίτυπο του Ηλεκτρονικού αυτού βιβλίου έχει σημανθεί με ειδικά ηλεκτρονικά πιστοποιητικά. 

 


