Cím:
Telefon:
E-mail:
Honlap:

77 High Street, Littlehampton, BN175AG
+44 1903 333 903 / +44 1403 566 939
info@evabookkeeping.co.uk
www.evabookkeeping.co.uk
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KÖSZÖNJÜK..
...A SOK BIZALMAT AMIT AZ ELMÚLT ÉVEKBEN
SZÁMTALAN ÜGYFELÜNK ADOTT NEKÜNK!

Az évek során számtalan cég megalapításában segítettünk ügyfeleinknek, amit még annál is több kérdés és levelezés előzött meg. Azzal a céllal állítottuk össze ezt a tájékoztató anyagot, hogy az angol cégalapítás
és működés során leggyakrabban felmerült kérdéseket megválaszoljuk tényszerűen a teljesség igénye nélkül. A közzétett információk hitelessége a Cégbíróság (www.companieshouse.gov.uk) és az Adóhivatal
(www.hmrc.gov.uk) oldalakon ellenőrizhető. Saját szolgáltatásainkat megtalálják a www.evabookkeeping.co.uk cégalapítással és a
www.evlaltd.co.uk könyveléssel foglalkozó oldalainkon.

SZABÓ ÉVA
AZ EVLATEAM TULAJDONOSA ÉS IGAZGATÓJA
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INFORMÁCIÓ
ÜGYFELEINKNEK TOVÁBBI TARTALMAK IS ELÉRHETŐEK. AMENNYIBE IGÉNYT
TART A TOVÁBBI INFORMÁCIÓKRA, KÉRJÜK VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT ELÉRHETŐSÉGEINK EGYIKÉN!

- 03 -

HIVATALOK

HIVATALOK
Egy angol cég alapesetben a következő hivatalokkal találkozhat
működése során:
•

CÉGBÍRÓSÁG
Companies House (www.companieshouse.gov.uk )

•

ADÓHIVATAL
HM Revenue and Customs (www.hmrc.gov.uk)

•

ADATVÉDELMI BIZTOS HIVATALA
Information Comissioner’s Office (www.ico.gov.uk)

•

PÉNZÜGYI FELÜGYELET
The Financial Conduct Authority (www.fca.org.uk)

•

SZABADALMI HIVATAL
Intellectual Property Office (www.ipo.gov.uk)

Valamint a helyileg illetékes Önkormányzatok (https://www.gov.uk/
find-your-local- council). Speciális működési engedélyekkel kapcsolatban más szervezetek megkeresése is gyakori, de ezek mind a működési területektől függenek.
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DOKUMENTUMOK

MILYEN DOKUMENTUMOKRA LESZ
SZÜKSÉG A CÉGALAPÍTÁSHOZ?
A cégalapítás folyamata online történik, így papír alapú jelentkezési vagy megrendelő lapot nem szükséges leadni. Az adatok leadását
az online admin portálunkon keresztül kérjük, ahol a következőket kell
megadni:

1.

CÉGNÉV KIVÁLASZTÁSA

A cég elnevezése elsőre nem tűnik bonyolult feladatnak, mégis lényeges kérdés ez a cég identitásának megalapozásához és a leendő ügyfelek felé közvetített mondanivaló meghatározásához. Bár a Cégbíróság
a legtöbb nevet gond nélkül elfogadja, van néhány kivétel:
•

A cég nevének különböznie kell a már meglévő cégektől. Ebbe beleszámít minden kiterjesztés, szimbólum is. Például az XY Plus Z
LTD és a XY + Z LTD azonosnak lenne megítélve. A “Services” vagy
“Company” toldalék a választott cégnév után nem különbözteti
meg a cégnevet az azonos létező cégtől.

•

A cég nevében nem lehetnek úgynevezett “érzékeny – sensitive”
szavak, melyek külön és részletesen vannak meghatározva a Cégbíróság oldalán. Az ilyen szavak általában valamilyen többletet sugallnak, amire jogosultságnak meg kell felelni. Pl a VET (állatorvos)
szó csak az Állatorvosi kamara engedélyével ténylegesen végzett
állatorvosok cégében szerepelhet.
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DOKUMENTUMOK
A cégnév választásában az alábbiakat még érdemes figyelembe venni:
•

Mennyire egyszerű megjegyezni, kiejteni a cégnevet? Ez segíthet a
leendő ügyfeleknek, hogy emlékezzenek a cégre gond nélkül

•

Helyszín. Amennyiben helyi szolgáltatásra alapul a cég, akkor
hasznos lehet a működés helyszínét is megjelölni. Esetleges
költözés esetén azonban ez problémát okozhat.

•

Versenytársak. A versenytársaktól eltérő név használatával biztosan elkerülhető, hogy a cég jó hírének terjesztésekor az ügyfeleik
véletlenül sem a konkurenciát említik meg.

2. SZÉKHELY CÍME
Ez lesz az a cím, ahová a cég be lesz jegyezve és ami a nyilvános
cégadatok között szerepelni fog. A székhelynek Anglia, Wales, Skócia
vagy Észak-Írország területén kell lennie. Az angol és wales-i cégeket
a cardiff-i cégbíróság jegyzi, a skót cégek az

edinburgh-i cégbíróság

felügyelete alá tartoznak, míg az észak-ír cégek cégbíróságának központja Belfastban van. Amelyik cégbíróság jegyzi a céget a jövőben
csak az tud a céggel foglalkozni, így nincsen lehetőség arra, hogy
például egy skót cég idővel angliai székhelyre költözzön.
A székhely nem lehet postafiók cím, fizikailag létező címnek kell lennie.
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DOKUMENTUMOK

3. IGAZGATÓK ADATAI
(minimum 1, maximum nincsen)
•

Vezetéknév

•

Keresztnév(ek)

•

Születés dátuma (minimum 16 évesnek kell lennie)

•

Állampolgárság

•

Foglalkozás

•

Lakcím
•

Biztonsági kérdések miatti adatok:
1.

Születés helye

2.

Telefonszám

3.

Szem színe

4. TULAJDONOSOK ADATAI
(minimum 1 - lehet az igazgató is egyszemélyben maximum nincsen)
•

Vezetéknév

•

Keresztnév(ek)

•

Születés dátuma (minimum 16 évesnek kell lennie)

•

Állampolgárság

•

Foglalkozás

•

Lakcím
•

Biztonsági kérdések miatti adatok:
1.

Születés helye

2.

Telefonszám

3.

Szem színe
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DOKUMENTUMOK

5. TÉNYLEGES DÖNTÉSHOZÓK ADATAI
•

Vezetéknév

•

Keresztnév(ek)

•

Születés dátuma (minimum 16 évesnek kell lennie)

•

Állampolgárság

•

Foglalkozás

•

Lakcím
•

Biztonsági kérdések miatti adatok:
1.

Születés helye

2.

Telefonszám

3.

Szem színe

6. OKMÁNYOK
A 2007-es Pénzmosás ellenes szabályozások miatt mint regisztrált cégalapító, székhelyszolgáltató és könyvelő iroda kötelességünk minden ügyfél személyazonosságáról igazolást kérni, így mindenkinek, aki
szerepel a cégben el kell küldenie a szkennelt személyi okmányát és
lakcím igazolását. Ha a cég megrendelése nem közvetlenül a cégben
szereplő személyektől érkezik, akkor a közvetítőnek (ügyvédnek, barátnak, alkalmazottnak) is azonosítania kell magát.
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MEGKÖTÉSEK

MILYEN MEGKÖTÉSEK VANNAK AZ
IGAZGATÓK SZEMÉLYÉBEN?
•

Minden cégben (akár alvó cégben is) kell lenni legalább egy
igazgatónak

•

Az igazgató lehet egyszemélyben a cég tulajdonosa is, ami azt
jelenti, hogy a cég lehet egyszemélyes

•

Igazgató csak 16 éven felüli személy lehet

•

Az igazgatónak nem kell angliai lakosnak lennie, angol lakcímmel
nem kell rendelkeznie

•

Társaságok (másik cégek) szerepelhetnek a cég igazgatói között,
de önállóan nem állhatnak ott, azaz legalább egy természetes
személynek kell lennie a cég igazgatói között.

MIK A SZÉKHELY FELTÉTELEI?
Minden LTD-nek kell egy az Egyesült Királyság területén fekvő székhel
lyel rendelkeznie. Ez lehet Anglia, Wales, Skócia vagy Észak-Írország
területén. A székhely nem lehet postafiók cím, fizikailag létező címnek
kell lennie akár üzleti cím, akár saját otthonának címe. A székhely cím
szerepel az ingyenesen lekérdezhető nyilvános cégadatok között, emiatt a legtöbb ember nem használja saját lakcímét erre a célra, védve saját személyes adatait. Bérelt lakás esetén a bérleti szerződés gyakran
kizárja, hogy üzleti célra legyen használva a cím, így ebben az esetben
a főbérlővel ajánlott egyeztetni. Ha saját címét nem tudja vagy nem
akarja használni, székhelyszolgáltatókat igénybe tud venni, akiknek
működési engedélyük van céges székhely szolgáltatására. Érdemes ellenőrizni, hogy a székhelyszolgáltató rendelkezik-e a szükséges regisztrációkkal a pénzmosás ellenes szabályozások értelmében.
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BEJEGYZÉS

A BEJEGYZÉS HIVATALI ILLETÉKE
A cégalapításnak £10.00-os hivatali illetéke van, melyet ajánlott
szolgáltatásaink tartalmaznak, így nincsenek rejtett költségek.

A BEJEGYZÉS UTÁN KAPOTT
DOKUMENTUMOK
A cégalapítás teljes egészében online folyamat Angliában, így az általunk küldött elektronikus dokumentumok képezik a cég eredeti alapítási
anyagát. Ha bármikor szüksége van rá, csak le kell töltenie a saját cége
admin felületéről és ki kell nyomtatnia. Az alábbi dokumentumokat
találja az alapítási anyagban:
•

ARTICLES - Ez a cég társasági szerződése

•

MEMORANDUM - Ez a cég társasági szerződésének része, melyben
a cég alapítói szerepelnek.

•

INCORPORATION CERTIFICATE - Ez az alapító okirat, mely tartalmazza a cégjegyzékszámot és az alapítás dátumát

•

FIRST BOARD MEETING MINUTES - Ez a cég első igazgatósági testületi gyűlésének jegyzőkönyve, amelyben az igazgatói kinevezésekről, tulajdonosokról, részvényekről, székhelyről hozott
döntés dokumentálva van.

•

SHAREHOLDER CERTIFICATE - Minden tulajdonos nevére készül
egy ilyen nyomtatvány, melyben a birtokolt részvényeikről kapnak
igazolást.
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ONLINE FELÜLET

ONLINE MANAGEMENT FELÜLET
Egyedülálló online management felületünkön keresztül az angol cége
minden adata csak egy karnyújtásnyira lesz Öntől, így mindig a saját
kezében tudhatja a cégét.
Az alábbi információkat találja meg:
•

A cég cégbírósági és adóhivatali referencia számai
(cégjegyzékszám,adószám, adóazonosítók, Webfiling kód)

•

Bevallási határidők a cégbíróság és az adóhivatal felé

•

Igénybe vett szolgáltatások és lejárati dátumaik
(pl székhelyszolgáltatás, levelezés kezelés, könyvelés)

•

Igazgatók adatai

•

Kapcsolattartási adatok
(levelezési cím, telefonszám, e-mail)

•

Székhelyszolgáltatás esetén az érkezett hivatali levelek szkennelt
másolata

1053

2712

MEGALAPÍTOTT CÉG

ELKÉSZÍTETT ADÓBEVALLÁS

70201

292638

MEGVÁLASZOLT EMAIL

VISSZAIGÉNYELT ADÓ
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MIÉRT MI?

MIÉRT VÁLASSZON BENNÜNKET?
•

Cégünk az ACRA (Association of Company Registration Agents –
angol cégalapító ügynökök szövetsége) elfogadott tagja. A tagság
feltételeként cégünk teljesítette a magas szolgáltatási és etikai
sztenderdeket és megfelelt minden jogi követelménynek, ami a
hivatalos cégalapító ügynököktől elvárt.

•

Nem közvetítők vagyunk, a cégeket mi magunk jegyezzük be saját
szoftverünkön keresztül a Companies House-nál, a székhelyszolgáltatást a saját irodáinkban végezzük, ahol bármikor megtalálhatóak vagyunk nyitvatartási időben.

•

Több száz céget alapítottunk és felelősség biztosításunk
1,000,000 fontig terjed.

•

Több mint 70,000 e-mailt válaszoltunk meg és 12 fős csapatunk a
lehető leggyorsabban reagál a kérdésekre, kérésekre.

•

Az adóhivatal regisztrált ügynökei vagyunk évek óta, több mint
290,000 font adó visszaigénylésében segítettünk, jelenleg több
mint 1,000 magánszemély adóügyi képviseletét látjuk el az angol
adóhivatalnál.

•

Könyvelő cégünk az ICB működési engedélyével rendelkezik.
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