ROK
2017
GGGGG

BROŽÚRA
www.companymaster.eu ■ info@companymaster.eu

BROCHURE ■ ARTICLE ■ INFORMATION ■ OVERVIEW

Obchodné spoločnosti v Anglicku
Informácie o spoločnostiach v Spojenom Kráľovstve
Založenie • Správa • Služby
Marec 2017

© Copyright 2014 - 2017 CompanyMaster International Ltd. All rights reserved.

Obchodné spoločnosti v Anglicku
Informácie o spoločnostiach v Spojenom Kráľovstve
Založenie • Správa • Služby

Forma spoločnosti:
• Private Limited liability Company - Ltd. (najviac podobná našej spoločnosti s ručením
obmedzeným)
• Limited Liability Partnership – LLP (najviac daňovo transparentná forma)
• Public Limited Company – PLC (verejná spoločnosť)
Koľko trvá zriadenie spoločnosti:
max. 1 deň
Dokumenty vydané pri založení:
• Memorandum of Association
• Articles of Association
• Certificate of Incorporation
• Share Certificate
• Minutes of a Meeting of the Board of Directors
Na požiadanie sa vydáva aj výpis z obchodného registra. Za apostiláciu obchodných
dokumentov v zmysle Haagskeho dohovoru sa platí zvlášť poplatok.
Konateľ:
minimálne 1 fyzická osoba akejkoľvek národnosti, nemusí byť UK rezident
Konateľ (resp. riaditeľ) nie je zodpovedný za stratu ani zadlženie spoločnosti, pokiaľ neporušil
svoje zákonné povinnosti. Konateľ zodpovedá za riadne a pravdivé účtovníctvo a priznanie a
odvedenie daní za spoločnosť a to aj v prípade, ak účtovníctvo vykonáva externá firma. Osoba
konateľa je zapísaná vo verejne dostupnom registri.
Spoločníci/akcionári:
min. 1, max. 50, spoločníkom môže byť aj právnická osoba
Nominees: túto službu pre anglické spoločnosti neposkytujeme.
Anonymita skutočného vlastníka spoločnosti:
veľa rokov sa zabezpečovala anonymita skutočného vlastníka anglickej spoločnosti využitím
inštitútu „nominee shareholder“. Od 6. apríla 2016 to už nie je možné prijatím zákona (Small
Business and Enterprise Act), ktorý vyžaduje od všetkých obchodných spoločností vedenie
registra Osôb so signifikantnou kontrolou nad spoločnosťou. Táto povinnosť sa dotýka osôb,
ktoré vlastnia viac ako 25% podiel v spoločnosti pod sankciou trestného stíhania obchodnej
spoločnosti aj konkrétnej osoby vrátane všetkých, ktorí túto osobu zamlčia (napr. účtovníci,
audítori, právnici...).
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Základné imanie: minimálna výška je 1,- £
Sídlo: Londýn, Cambridge
Zdaňovanie:
• Slovenská republika má s VB uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, t.j. z
platieb smerujúcich do VB sa nevyberá zrážková daň.Daň z príjmu právnických osôb je
vo výške 20%
• Kapitálové príjmy sú zdaňované sadzbou dane z príjmu
• Zrážková daň na výplatu dividend sa neuvaľuje
• Výplata licenčných poplatkov nerezidentom je zdaňovaná vo výške 20%
Účtovníctvo:
účtovníctvo je zo zákona povinné, takisto aj hlásenie Annual Return, obe sú verejne dostupné.
Výber peňazí: konateľ môže peniaze zo spoločnosti vybrať 3 spôsobmi:
• v rámci poberania platu od spoločnosti: pokiaľ je Ltd. zamestnávateľom, vzťahujú sa na
ňu ďalšie daňové, odvodové a registračné povinnosti
• prostredníctvom dividend: vyžaduje sa vyhotovenie Uznesenia konateľov o vyplatení
dividend a Zápisnice (aj v prípade jediného konateľa). Kópia listiny o vyplatení dividend
akcionárovi/spoločníkovi musí byť uschovaná v záznamoch spoločnosti.
• riaditeľská pôžička: o pôžičke sa vedú záznamy, ktoré musia byť uchované a vzťahujú sa
na ne osobitné daňové podmienky.

Naše doplnkové služby v Anglicku:
Trvalý pobyt vo Veľkej Británii
Sociálne poistenie vo Veľkej Británii
Vybavenie anglického vodičského preukazu
Preposielanie pošty na zadanú adresu
Identifikačné číslo pre DPH
Anglické doménové meno, mailbox
Reliéfna aj gumová pečiatka
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V prípade, že potrebujete otvoriť účet pre UK spoločnosť v anglickej, slovenskej alebo v offshore banke, za poplatok Vám túto službu sprostredkujeme a zabezpečíme otvorenie účtu,
ceny týchto služieb nájdete v našich ďalších cenníkoch. Na našej internetovej stránke sa
nachádzajú aj ďalšie dokumenty, v ktorých nájdete podmienky bánk, due diligence a pod.
V prípade, že potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať mailom alebo na
telefónnych číslach uvedených na našej internetovej stránke. Ďakujeme za dôveru.

Pre ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať mailom alebo na nasledovných číslach:
Slovensko: +421 915 607800
Cyprus: +357 24022485
Odmietnutie zodpovednosti: Stanoviská, názory a rozbory obsiahnuté v tejto brožúre majú výlučne informatívny charakter
a netvoria precedens na rozhodovanie v danej oblasti. Obsah brožúry sa nemôže považovať za poradenstvo, ani za
relevantné stanovisko v daňových otázkach alebo v právnych veciach a nesmiete sa na ňu spoliehať, keď budete prijímať
rozhodnutia alebo riešiť sporné otázky. Konkrétne prípady vždy konzultujte s príslušným poradcom alebo s právnikom.
Dátum vydania dokumentu: marec 2017
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