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Bu dokümanda yer alan veriler bilgi amaçlı olup T.C. Londra Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
vasıtasıyla edinilmiştir. Bilgilerin doğruluğu ve değişmezliği garanti edilemez. Koşullar ve şartlar
tarih ve firmaya göre değişiklik gösterebilir.

GİRİŞ
Ülkemizde de geçerli olan şirket türlerine benzer olarak, aşağıdaki şirket türlerinden birisi ile
İngiltere’de iş yapmak mümkündür. İngiltere’ de toplamda 8 şirket türü bulunmaktadır. Ancak ticari
amaçla en çok kurulan şirket türleri;
Gerçek kişiler için:
a) Gerçek Kişi Tacirler,
b) Adi Ortaklık
c) Sınırlı Ortaklık,
Tüzel kişiler için ise;
d) Limited Şirket’tir.
İngiltere’de 6 milyon şirket olduğu bilinmektedir ve bunların 3,1 milyonu Gerçek Kişi Şirketi, 2
milyonu ise Limited Şirket olarak kurulmuştur.

İNGİLTERE’DE ŞİRKET TÜRLERİ

Gerçek Kişi Tacirler
(Sole Trader)

Adi Ortaklık
(Ordinary
Parnership)

Gerçek Kişi
Tacirler

Sınırlı Ortaklık
(Limited
Partnership)

Sınırlı Sorumlu
Ortaklık
(Limited Liability
Partnership, LLP)

Kuruluşu ve işleyişi basittir. Tek başına işin
sahibidir. Kâr-zarar ve tüm borçlara karşı kişisel
sorumludur. Gelir İdaresine (HMRC) serbest
meslek kaydı yaptırmak yeterlidir. Gelir vergisi
mükellefidir.
Birden fazla kişinin ortaklık kurmasıdır. Ortakların
her biri borçlara karşı tam sorumludur. Ortaklar
Gelir
İdaresine
serbest
meslek
kaydı
yaptırmalıdır. Ortaklar kişisel olarak gelir vergisi
beyanında bulunurlar.
Aralarında en az biri sınırlı olmak üzere birden
fazla kişinin ortaklık kurmasıdır. Yönetimde yer
almamış olmak ve para çekmemiş olmak kaydıyla,
ortaklar borçlara karşı taahhüt ettiği sermaye
kadar sorumludur. Ortaklar Gelir İdaresine serbest
meslek kaydı yaptırmalıdır. Ayrıca, ortaklığın
Companies House’a kaydettirilmesi zorunludur.
Ortaklar kişisel olarak gelir vergisi beyanında
bulunurlar.
En az iki tayin edilmiş (ilave görev ve sorumluluk
yüklenmiş) ortak bulunmalıdır. Nispeten daha az
kişisel risk alınmaktadır. Borçlara karşı şahıslar
değil, ortaklık sorumludur. Kuruluşu, limited şirket
gibi olduğundan, diğer ortaklık türlerine göre
kısmen daha karmaşıktır. Ortak şahısların Gelir
İdaresine, ortaklığın ise Companies House’a
kaydettirilmesi gerekmektedir. Ortaklar kişisel
olarak gelir vergisi beyanında bulunurlar.

Limited Şirket
(Private Limited
Company Ltd)

Tüzel Kişi
Tacirler

Anonim Ltd. Şti.
(Public Limited
Company- Plc)

Garanti ile
Sınırlanan Şti.
(Limited by
Guarantee)
Özel Sınırsız Şti.
(Unlimited
Company)

Üyelerin sorumluluğu sahip oldukları hisseler
üzerinden ödenmemiş miktarda sınırlıdır. Şirket
adına
malvarlığı
edinebilirsiniz,
kişilerden
bağımsızdır. En az bir şirket direktörü ve bir şirket
yazmanı atanması gereklidir. Bunlar şahıs
olabilecekleri gibi tüzel kişiler de olabilirler.
Şirketin Companies House’a kaydettirilmesi
gerekir.
Şirketin hisseleri menkul kıymetler borsası
aracılığıyla halka satılmak üzere sunulur ve
üyelerin sorumluluğu sahip oldukları hisseler
üzerinden ödenmemiş miktarda sınırlıdır. En az iki
üyesi ve iki direktörü bulunması; şirket
sekreterinin kanunla belirlenmiş niteliklere sahip
bir kişi olması ve Companies House’a kayıt
ettirilmesi gerekir.
Üyelerin sorumluluğu, eğer tasfiye edilmişse,
şirketin aktiflerine katmayı kabul ettikleri miktarla
sınırlıdır.
Üyelerin sorumluluğunda herhangi bir sınır
yoktur.

YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN ALTERNATİF
MODELLER

Şube Kurmak
(Branch)

Yabancı bir şirket ticari faaliyette bulunmak üzere oluşturduğu şubeyi, en
geç bir ay içinde kendi ülkesindeki ana şirketin bilgileri ile birlikte
başvurarak Companies House’a kayıt yaptırmak zorundadır. Şubenin
yapısı ana şirketin kuruluş ve ortaklık yapısı ile aynıdır.

İş Yeri (A
Place of
Business)

Yabancı bir şirket, İngiltere’de belli bir yerden düzenli olarak işlerini
yürütüyorsa, ancak limited şirket olarak kurulmamış ve faaliyetleri şube
olarak tanımlanmaya yeterli değilse, Companies House’a “İş Yeri” olarak
kayıt yaptırmak zorundadır. İş yeri faaliyete geçtikten en geç bir ay içinde
Companies House’a bildirim yapılması gereklidir. Depo işletilmesi veya
Firma Temsilcisi (Sole Representative) atanması bu duruma örnek olarak
gösterilebilir.

VERGİ
KDV: Serbest meslek çalışanlarının KDV kaydı
yaptırması isteğe bağlı olup, yıllık cirolarının 85.000
GBP’yi geçtiği durumda ise Gelir İdaresi’ne KDV kaydı
yaptırmaları zorunludur. KDV’de standart oran %20’dir.
Kurumlar Vergisi: 1 Nisan 2020’den başlamak üzere
geçerli standart kurumlar vergisi oranı şirketler için %19
olarak belirlenmiştir. 1 Nisan 2021’den itibaren aynı
şekilde korunacağı düşünülmektedir.
Gelir Vergisi: Gelir vergisi oranları; 12.500 GBP’ye kadar
%0, 12.501-50.000 GBP arası %20, 50.001-150.000 GBP
arası %40, 150.000 GBP üzerindeki kazançlar için ise %45’tir.
Çifte Vergilendirme: Türkiye-İngiltere arasındaki “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması”
1988 yılından itibaren yürürlüktedir. Temelde kazancın doğduğu yerde vergilendirilmesi esasına
dayanmaktadır. Bu konuda Türk firmaların sağlayacakları avantajlar ve uygulama konusunda,
Sistem Global UK deneyimli ekibi ile çalışabilirsiniz.

ŞİRKET Mİ KURMALIYIM ŞUBE Mİ?
Birleşik Krallıkta ticari faaliyet gösterecek şirketlerin en çok tercih ettiği yapılanma Limited Şirket
kurma yönündedir. Şube yerine şirket kurulmasının tercih edilmesinin sebepleri şunlardır:
❖ Şirket kurmanın esnekliğinin şube kurmaya göre daha fazla olması (Örnek: Şirket hisselerin
Limited Şirkette rahatça el değiştirebilir olması)
❖ İngiltere’de kurulan şirketlerin tabii oldukları bazı sorumluluklar vardır ve bunlar şubeye
kıyasla daha kapsamlıdır. Bu yüzden özellikle müşteriler ve alıcılar, şube yapılanmasından
ziyade şirket yapılanmasını çok daha güvenilir bulmaktadırlar.
❖ İngiltere’de kurulu şubeler ana şirketlerin finansallarını İngiltere Ticaret Sicil’ine beyan etmek
zorundadırlar. İngiltere’de Ticaret Sicil bilgileri halka açık olduğu için Türkiye operasyonları
finansal bilgilerinin deşifre olmasını istemeyenler için bu bir dezavantaj olmaktadır. Ancak
şube yerine şirket kurulduğu takdirde bu şirketler sahiplerinden bağımsız olarak sadece kendi
finansallarını beyan etme sorumluluğundadırlar.

BAZI ÖNEMLİ NOKTALAR
Sermaye Zorunluluğu ve Vize:
Türkiye’de yerleşik bir firmanın İngiltere’de açacağı şube veya Türkiye’de yerleşik gerçek ya da
tüzel kişilerin İngiltere’de kuracakları şirketler için asgari bir sermaye şartı ve minimum sayıda
kişiyi çalıştırma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Türkiye’de yerleşik ana şirketin görevlendireceği çalışanının “investor” veya “sole representative”
vizesine başvurması gerekmektedir. Turist veya öğrenci vizesi gibi vizelerle İngiltere’de şirket
kurulması kanunen uygun değildir.
Şirket Adı
Şirket adı belirlemeden önce, çeşitli ticari ve telefon rehberlerinden veya Companies House’un
ücretsiz bilgi servisinden yararlanılarak aynı isimle başka bir şirket olmadığının, İngiliz
kanunlarınca şirket adıyla ilgili kısıtlayıcı hükümler bulunmadığının ve kayıtlı bir ticari marka ile
aynı veya benzer olmadığının kontrol edilmesinde fayda olacaktır. Bu konuda, şirket kuruluş
aşamasında Sistem Global UK size destek olacaktır.
Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri
Türkiye'de yerleşik ihracatçıların, yurtdışında açacağı ofis, mağaza, teşhir yeri ve depo birimleri,
pazar araştırması, zorunlu sertifikasyon ve pazarlama faaliyetleri için harcanan tutarlar %80’e
varan oranlarda T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Bu teşviklerin hangilerinden
ve ne şekilde faydalanabileceğiniz konusunda Sistem Global uzman ekibimiz sizlere destek
olacaktır.
Yer Seçimi
Londra, İngiltere’nin ekonomik aktivite olarak en önemli
merkezidir. Ancak çeşitli sektörlerdeki firmalarımız
Londra dışındaki losyonları da tercih edebilmektedirler.
İş yeri kira kontratları nispeten uzun dönemli bağlayıcı
hükümler içermektedir. Ancak tefriş edilmiş ve destek
hizmetleri içinde bulunan ‘serviced office’ler uygun bir
seçenek olabilmektedir. Şirket kuruluş ve muhasebe
servisleri kapsamında Sistem Global UK ofis adresinin
firmanızın “registered adresi” olarak kullanılması
mümkündür.

ŞİRKET KURULUŞU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Aşağıda anlatılan dört evrak ile birlikte standart kayıt sürecine dahil olarak 3 ile
10 gün içinde şirketinizi kaydettirebilirsiniz:

Limited
Şirket

1. Şirket Kuruluş Senedi (Memorandum of Association): Şirketin adı, kayıtlı
ofis adresi ve konusu/ne iş yapacağını belirtir.
2. Kuruluş Sözleşmesi (Articles of Association): Şirketin iç düzenlemelerini
belirleyen belgedir.
3. Form 10: Formda şirketin direktörü (company director), yazmanı (company
secretary) ve kayıtlı ofis adresine dair bilgiler bulunur. Şirketin en az bir
direktör, bir de yazmanı olması gerekmektedir.
4. Form 12: Form, tüm kanuni yükümlülüklere uyularak şirket kuruluşunun
gerçekleştirildiğine dair bir manifesto niteliğindedir.
Türkiye’de kurulu bir şirket İngiltere’de işlerini Türkiye’deki firma adına
yürütmek üzere bir şube açtığı takdirde, şube kuruluş tarihi itibariyle 1 ay
içerisinde;
-

Şube veya
İş Yeri

-

BR1 Formu
Ana Şirketin orijinal ana sözleşmesiyle birlikte İngilizceye çevrilmiş ve
tasdik ettirilmiş İngilizce nüshası,
Yetkili bir merci tarafından kontrol edilmiş ve tasdik edilmiş son yıla ait
bilanço ve kâr-zarar tablosu,
Kayıt ücreti ile birlikte Companies House’a göndermek suretiyle şube
kayıt işlerinin yaptırılması zorunludur.

İş yeri açılması durumunda ise, yine iş yeri açılmasından itibaren 1 ay
içerisinde
-

691 Formu
Ana Şirketin orijinal ana sözleşmesiyle birlikte İngilizceye çevrilmiş ve
tasdik ettirilmiş İngilizce nüshası,
Kayıt ücreti ile birlikte Companies House’a göndermek suretiyle iş yeri
kayıt işlerinin tamamlanması zorunludur.

İngiltere’de şirket kuruluşu, muhasebe, vergi, hukuk ve diğer tüm uyumlaştırma hizmetleri ile
Sistem Global UK yanınızda!

Sorularınız ve detaylı bilgi için bize ulaşın.
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