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Angliai cégalapítás,
könyvelés
Irodánk angliai cégek alapításával, egyéni vállalkozói regisztrációval,
és ügyfeleink vállalkozásának teljes körű könyvelésével foglalkozik.

Kiemelkedő előnyök Angliában:
• Egyszemélyes vállalkozás is alapítható
• Ltd akár 1 fontos törzstőkével
bejegyeztethető
• Nagyon kedvező adózási feltételek
presztízs székhelyen
• Biztonságos környezet üzleti
tevékenysége számára

• A cég alapításkor alanyi mentes
és azonnal jogosult nemzetközi
kereskedelemre/szolgáltatásra
81
32
31M
M
• ÁFA körbe csak évi 79.000
font (kb 32M
29M
Ft) bevétel felett kötelező regisztrálni
• Alacsony, 20%-os ÁFA kulcs
• Közösségi adószám igényelhető
• Rugalmas költségelszámolási szabályok

Székhelyszolgáltatás

Angliában nincsenek:
• negyedévente változó adónemek
• kötelezően fizetendő bérteher (ha nincs
fizetés)
• iparűzési adó
• cégautó adó

Angliai adózás kulcspontjai a
jelenlegi 2014/15-es adóévben:
• Nulla személyi jövedelemadó évi 10.000
fontig (kb. 3.7M Ft-ig), afelett 20%
• 20%-os társasági adókulcs 300.000 font
(kb. 110M Ft) nyereségig
• Nincsenek rejtett céges adók

Angol cégének megalapításához szükség
van egy angliai székhelycímre, ahova
bejegyezhető, továbbá amin keresztül a
hivatalos szervek postai úton elérhetik.
Brightoni irodánkban vagy londoni
partnerünkön keresztül nyújtunk hivatalos
székhelyszolgáltatást.

Teljes levelezéskezelés
Partnerektől, bankból és egyéb nem állami
szervektől szeretne leveleket fogadni? Teljes
levelezéskezelés szolgáltatásunk igénybevételével megteheti. Igény szerint scannelve
vagy postai úton továbbítjuk leveleit.
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Szolgálati cím

Miért válasszon minket?

1.
2.

A piacon a legkedvezőbb árakat
igyekszünk biztosítani.

Több, mint 20 éves szakmai pályafutásunk
során számos alkalommal megtapasztaltuk,
hogy legtöbb esetben csaknem ugyanolyan
fontos egy jó könyvelői háttér, mint maga a
bevétel és annak megteremtése.

3.
4.

A cégalapításokat mi végezzük, nem
közvetítőkön keresztül zajlik.

Irodánk által vezetett nyilvántartásokból
pontosan és gyorsan kiszámíthatóak a fizetendő adók, bérterhek, és bármikor naprakész képet kaphat cége aktuális állásáról.

5.

Könyvelési szolgáltatásunkat az angol
Institute of Certified Bookkeepers
intézet által kiadott hivatalos működési
engedéllyel végezzük.

6.
7.

Többszáz elégedett ügyfelünk van.

8.

Egyedülálló ügyfélkapu oldalunk van,
ahol a bevallási határidőket és a cég
hivatalos leveleit megtekintheti.

Amennyiben nem szeretné, hogy lakcíme
nyilvános legyen, akkor szolgálati cím
használatát javasoljuk. Ezáltal csak ez a
megadott angol cím lesz benne a nyivánosan
hozzáférhető cégbírósági adatbázisban.

Könyvelés

Mennyibe kerül?
Számos kedvező árú cégalapítási csomagot
kínálunk, árainkat megtalálja a
www.griffconsulting.co.uk weboldalon.
Választhat havi vagy éves csomagjaink közül.
Induló cégeknek könyvelési csomag jelentős
kedvezménnyel elérhető.

2014-es árainkból:
• Komplett cégalapítási csomag 1 éves
székhelyszolgáltatással: 100 fonttól
• Havi könyvelés: 35 fonttól
• Angol szolgálati cím: 80 fonttól
• Teljes levelezéskezelés 12 hónapra 140
fonttól
• Apostille hitelesített cégkivonat 130
fonttól

A stabil szakmai hátteret kollégáink angol
egyetemi és könyvelő iskolában szerzett
tudása biztosítja.

Angol Adóhivatali regisztrált ügynökként
el tudunk járni a cégének hivatalos
ügyeiben.

Munkánkért teljes felelősséget vállalunk.
Szakmai felelősségbiztosításunk fedezete
100.000 font /alkalom.
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Így látnak minket ügyfeleink
„A cégalapítás kapcsán rengeteg kérdés
merült fel, amire kivétel nélkül mindig tudtak
pontos választ adni. Számomra fontos a
személyes kommunikáció és elérhetőség,
ami az iroda esetében mindig rendelkezésre
áll. Több barátomnak is ajánlottam már a
szolgáltatásaikat.”
– Hegedűs Csaba, Hege-Terv Ltd www.
hegeduscsaba.hu
„Naprakészek, mindenben segítettek a
vállalkozás kezdetén is, szinte azonnali választ
kapok, online elérhetőek, profi csapat. Csak
ajánlani tudom Őket!” – Horváth Lajos, Exact
Home Corporation Ltd
www.exacthome.co.uk
„Ildikóval tartjuk a kapcsolatot. Minden
kérdésünkre azonnali választ kapunk, Skypeon bármikor elérhető. Szívből ajánljuk őket
másoknak is.”
– A.M., Best4You Ltd

„Az ügyintézés gyorsasága, segítőkészség és
szakmai hozzáértés 10-es.”
– G.K., My Help Hungarian Community
Service Ltd
www.myhelphungary.ws
„Gyors, pontos és minden részletre kiterjedő
ügyintézést kaptam.
Mi kell még?!” – Molnár Gábor, Szomix Ltd.
„Mindenki nagyon udvarias a Griff Consulting
csapatából.
Én legtöbbször Ildikóval vagyok kapcsolatban.
Mindig nagyon pontos információval lát
el, bármivel kapcsolatban is keresem meg.
Megbízható, precíz munkavégzésük számomra
óriási megnyugvást jelent. Nem kell aggódjak
a bevallási határidők vagy a könyvelés
miatt, mert tudom, hogy ez jó kezekben van.
Köszönöm.”
– Pappné Csilla, egyéni vállalkozó

Cégét gyorsan és egyszerűen megrendelheti,
interneten keresztül is elindítható,
és 1 munkanap alatt bejegyzésre kerülhet.
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Keressen minket és segítünk
vállalkozása elindításában
Magyarország - Joó Géza
Ügyvezető igazgató
Tel.: 30/515-2092
E-mail: joogeza@griffconsulting.co.uk

Anglia - Fodor Ildikó
Ügyvezető igazgató
Angol vonalas szám: +44 1273 787099
Angol mobil: +44 79012 79641
E-mail: info@griffconsulting.co.uk
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