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 دیباچه

 خواننده گرامی! 

،اعم صـادرات کار بازرگانیگونه  هراز ـله اقدامات اولیه برای آغـمج از    

در ، به ویـهه ای از جهانگوشهدر هر  وتولید  گذاریرمایهـو س و واردات 

از ، استکشور  در آن تشریفات کاراز آگاهی  آشنائی و پادشاهی متحده،

از آغاز شکل گیـری اتـام مشـترا بازرگـانی وصـنایا ومعـادن   ،این رو

تهیه وتدوین مجموعه یی از جزوه های اطالعاتی در برنامه کـار  کشوردو

بـه روز در دست دارید  اکنون  یی را کهجزوه  یرخانه اتام قرارگرفت .دب

ثبـت و تاسـیس تشـریفات »نـوان ع با  دومین شماره این مجموعهشده 

است که با امید به کمک به آشنا سازی دسـت کـم  «در انگلیسشرکت 

گـزاری  هن ایرانی فعال در روابط بازرگانی وسـرمایاکارورز اولیه وعمومی

 دو گشور به آن نیاز دارند .

دگان نـو خواناعضـا  آن دسـته از جزوه حاضر بـرای آشـنایی است که  یبدیه

سیس و بـه ثبت و تأکه آشنایی چندانی با تشریفات  تهیه شده است  محترمی

 کار در انگلیس ندارند،.طور کلی 

-اوضـا  اجتمـاعی اب آشنائیمستلزم  ای از جهانگوشهدر هر  کار پایان سخن 

گـامی در  هـاهایـن جـزوکوتـاه مطالب است  امیدبنابر است،  مربوطاقتصادی 

 بیشتر برای کار با انگلیس باشد.جهت آشنایی 

 دکتر امیرهوشنگ امینی
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 مقدمه

قانون " براساسها تر، در پادشاهی متحده، شرکتیا روشن ،انگلیسدر      

(، به صورت زیر Companies Act 2006) 2116 مصوب سال "هاشرکت

 :شده استبندی دسته

 نامحدودبا مسئولیت های محدود و شرکت با مسئولیت هایشرکت -

Limited and unlimited companies-  

 های عامهای خاص و شرکتشرکت -

Private and public companies 

 limited byتوانند محدود به سهام )محدود میولیت با مسئهای شرکت

shares( یا محدود به ضمانت )limited by guarantee.باشند ) 

منظورنظر آید، معموالً هر گاه از شرکتی در پادشاهی متحده سخن به میان می

، یعنی شرکتی که مسئولیت سهامداران استمحدود ولیت با مسئیک شرکت 

 اند.گذاری کردهکه در شرکت سرمایه آن محدود به مبلغی است

در  محدودولیت با مسئبه طور کلی، دو نو  شرکت اما باید نوچه داشت که 

با وجود دارد: شرکت  انگلیس که بنا به اشاره منظور پادشاهی منحده است 

 Ltd( که با حروف private limited companyمحدود خاص )مسئولیت 

محدود عام با مسئولیت د، و شرکت شودر انتهای نام شرکت مشخص می

(public limited company که با حروف )plc  یاPLC  در انتهای نام

 د.شوشرکت مشخص می
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شرکت با »س در انگلی بازرگانی ترین نو  شرکترایجکه اشاره شد، گونه  همان

صاحبان  سیس آن به کلیه بازرگانان وو تأ است که ثبت« مسئولیت محدود

ه ـتوصی دگی شرکت در انگلیساینـیا نم سیس شرکتل به تأرمایه مایـس

 در حد نیاز به شرح تشریفات ثبت آن مبادرت خواهد شد. و در ادامه ،شودمی

 تکلیا

                                                                                           :یسساختار داد و ستد در انگل -1

باید ، یسدر انگلداد و ستد  هنگام آغاز کارِ                                                 

 در» افراد ،ستد کنندگان و داد بیشتر یسساختار آن مشخص باشد. در انگلس

به  بخواهد فردکه  در صورتیاما  .باشندمی «شرکت با مسئولیت محدود

« فرمایشوخ»صورت  این مکلف است در ،باشدداشته فعالیت انفرادی  صورت

د نه کنشخص برای خودش کار میکه  باشدمی معنا به این این و دکن ثبت نام

باید ساکن معموالً  یسبرای فعالیت تجاری در انگلضمن اینکه برای دیگری. 

 .بودانگلیس 

آدرس ثبت  بودن مستلزم دارا یسدر انگلبا مسئولیت محدود ثبت شرکت 

 یسدر انگل سکونتمدیران شرکت نیازی به  ما، اباشددر انگلیس میشده 

 ندارند.

 لیس:شرکت در انگثبت  -2

 ستد به صورت رسمی و و داد کارترین راه آغاز آسان                               

 انگلیسدر  "فرما خویش"یا  «انفرادی ستد و داد»یک شرکت  ثبت ،قانونی

تواند به تنهایی و می است شرکت مالکِ ،شخص که ستاین بدان معنا واست. 

 د.به کار گیر نیز فعالیت کند و دیگران را



11 

ثبت باید اقدام به ( self-assessment tax) ارزیابییشخومالیات برآورد برای 

یا  کند،مالیات را محاسبه میخص ش اعالم شودباید که  به این معنا .کرد نام

 .وی حسابدار

 :منفرد هایبازرگان

 شناخته شود، گان منفردستد کننده، بازر و آن که داد برای                    

گمرکات علیاحضرت، شماره بیمه ملی  و آمددرسازمان  یا «HMRC» از باید

(National Insurance Numberدریافت کر )و تحت نام خود و یا  هد

ایجاد ی شیوه ، ودشود معامله کرمیانتخاب  فعالیتیک نام تجاری که برای 

 د.دست آورانفرادی را به  ستد و دادت تشکیال

 :شرکت با مسئولیت محدود

 قویاًو توان می یسانگل در ستد و دادبرای انجام                                 

شرکت با مسئولیت  ،سیس شرکتصورت تمایل به تأ درتوصیه است که  مورد

ه مدیر رکت )کباید افرادی را برای اداره شدر این صورت . ثبت شودمحدود 

ثبت اداره شرکت را در ، سپس دمنصوب کرانتخاب و شوند( نامیده می

الزم به  .د( به ثبت رسانCompanies House = هاشرکت خانه) هاشرکت

 ود. شودیر شرکت، کارمند هم محسوب میبه عنوان م سسکه مؤ ذکر است

و درآمد درآمد شرکت  مالیات، که هنگام پرداخت باشدمی این بدان معنا

 شود.جدا از هم محاسبه می مدیر شخص

 :شرکت با مسئولیت محدود سیستأ چگونگی

برای ایجاد شرکت با مسئولیت                                                   

 د، شرکت را درمشخص کرانتخاب و برای شرکت نام و نشانی  محدود باید

 ویر برای اداره آن تعیین کرد، یک مد د، حداقلثبت کر هاثبت شرکت اداره
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قوانین پذیرفته ی که باید بر اساس اد، اساسنامهیک شریک نام بر از حداقل

برای ، و شرکت را ارائه داد ،ها تهیه شده باشدشده برای اداره امور شرکت

 د.شرکت مجهز کر بر درآمد و عملکرد پرداخت مالیات

 :مشارکت در کسب و کارچگونگی 

 سستوسط شخص مؤشرکت که  وجود این با                                        

 مسئولیت دارند. اند وشریک اداره شرکت کلیه سهامداران در ،شوداداره می

طبق  آن را وثبت « HMRC»ارزیابی در خود یا خویش برای  شرکت را باید

 یت شرکتحاصل از فعال به طور انفرادی اداره کرد و سود و گذارینامقوانین 

 د.را بین شرکا تقسیم کر

 

 :به عنوان شرکت خارجیشرکت ثبت  -3

ستد  و داد باشد ه در نظرچچنان                                                

 اساس برد، باید شودنبال  و از آدرس مشخصی یابدتوسعه  انگلیس تجاری در

 (Companies House)ها ثبت شرکتاداره در  را شرکت ،جاری مقررات

 .کردثبت 

 :مجوزها -4

ه ب ممکن است حسب نو  کار ،یسدر انگل کسب و کار آغاز هنگام              

از  مشخص شود، سپسجواز مورد نیاز نخست باید  ،از این رو. نیاز باشد جواز

 اخذ شود. "License finder tool" استفاده از با وطریق 

 :حساب بانکی باز کردن -5
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 مبدأدر کشور  ودموج از حسابیا د، باز کر حساب جدید توانمی سیدر انگل

حساب پوند  صاحب سرمایه، در کشورتوان ضمن اینکه می .کرد استفاده

 افتتاح کرد. نیز استرلینگ

دستمزد نقل و انتقال و یا تبدیل پرداخت از  ماندن دوربرای  روشن است که

 ، زیرااست به صرفه ر مبدأکشوافتتاح حساب پوند استرلینگ در بانک  ،ارز

حضور در آن  ومشخص  آدرسِ به بر و هزینهیس افتتاح حساب بانکی در انگل

 است.نیاز نیز کشور 

 :ارزش افزوده بر مالیات  بیمه ملی و -6

       :  بیمه ملی-الف

موظف خود به میزان درآمد ممکن است  بازرگانیهای شرکت                     

چنین همشوند.  ( National Insurance)« بیمه ملی»ه بابت به پرداخت هزین

خت آن و پردا خود ممکن است موظف به کسر بیمه ملی از حقوم کارمندان

 EEA=European)اقتصادی اروپا  حوزهکارمندانی از  چنانچهاما  د.شون

Economic Area)،  دارای فرم  و شده باشندیا سوئیس استخدام«A1 » باشند

 ،گیرد مورد اقدام قرارکشور مطبوعشان  جاری اساس قوانین رب باید کسورات

 د.پذیرمیبه بیمه ملی صورت نبابت ایشان پرداختی بنابراین 

 :بر ارزش افزوده مالیات-ب

از  شرکت  در صورتی که گردش فعالیت تجاری                               

 به ثبت ناملف این صورت شرکت مک در، باشد بیشتر درسال پوند 83111

 می باشد( HMRC) "ملکه حضرتدرآمد و گمرکات علیا سازمان"در
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 باشد و خدمات الکترونیکی بهفعال  انگلیسشرکت در البته چنانچه . 

 یاویههقوانین  باید از در این صورت، ارائه دهدکشورهای عضو اتحادیه اروپا 

 پیروی شود. وجود دارد این زمینه که در

 یس:های تجاری در انگیتفعالاز  حمایت -7

 بازرگانی هایشرکت به طور کلی                                                     

از طریق  ،مورد نیاز به دست آوردن اطالعات برای انگلیس فعال در مستقر و

 .شوندحمایت میتوسط دولت تجاری  هایفعالیتبرای مین اعتبار راهنمای تأ

ایای هد مالی شاملگوناگون  هایکمک انوا  یارائه های دولتیحمایت

هام، کرایه (، سover draft، برات بیش از اعتبار )کشوری و اتحادیه اروپا، وام

 باشد.می .و .. (Invoice Financingمین مالی )و فاکتور تأ تجهیزات،

 در این زمینه( Finance locatorsمین مالی )تأ یابندگاناز  توانلز مییدر وِ

 د.کراستفاده 

 :انگلیس در استخدام افراد -8

یا  استخدام افراد، اعم از داخلی یسدر انگل                                    

 با قرارداد همکاری، متضمن پرداخت دستمزد برابر خارجی مستلزم امضای

 . است انگلیس دستمزد در ملیپرداخت 

یس انگل در استخدام افراد شد، اشارهآنچه بنا به روشن است که بنابراین 

حقوم،  میزان ،شامل: شرایط استخدامهمکار، قرارداد با  امضای مستلزم

 .باشدمی وی وظایفو ها، مسئولیت

 یس:به انگل خارج از کارمند آوردن
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خارج از از  نیروی کاردر مورد پذیرش                                          

به  نیروی مورد نظر آوردننه اقدام در جهت گو هراز  پیش باید یسانگل

نیروی  اساساً  شود که آیا مشخص، ویمورد نیاز  کنترل مدارا و یسانگل

 .د یا خیردار انگلیساجازه کار در  نظر مورد

 :کارمندان موقت کار ضمانت

 .استمجوز کسب  وضمانت  یارائهمستلزم  انگلیسدر موقت  کارکلی  به طور

 ،موقت استفاده کندخارجی خواهد از نیروی کار بی که شرکت هر ،رو این از

 جرتاکه کلیه شرایط مه ددهاطمینان نظر  نیروی مورد پیش از آغاز کارباید 

و است  رعایت شده انگلیسبه  نظرد در مورد نیروی مور اتبا  بیگانه برای ورود

  .شودتمدید تواند مینیز  مربوط اجازه کار

 اطالعات سایر -9

( UK Trade & Investment)گذاری پادشاهی متحده ارت و سرمایهسازمان تج

برای  دارد. اختیار در آیندمی انگلیسی داد و ستد به اطالعات افرادی را که برا

« المللیتوسعه بینن سازما»از  توان می  اسکاتلند در ستد و داد آغاز

(Development International) ،کرد.  ویهه دریافت هایکمک اطالعات و

 و، (Business Wales) «لزیوِ کار کسب و»جعه به انیز با مر لزیوِ در طورینهم

 (Invest Northern Island)« گذاری ایرلند شمالیسرمایه»در ایرلند شمالی 

 .توان اطالعات را به دست آوردمی

 :(Enterprise Europe Network)اروپا  کسب و کارشبکه 

این شبکه وظیفه                                                                      

عهده  دهی به آنان را برسسات تجاری اروپایی و مشورترسانی به مؤاطال 
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 و کندرا دور هم جما میخارجی ارد و خریداران و فروشندگان کشورهای د

 .دهدقرار می اطالعات مورد نیاز را در اختیار آنان

خارجی با  بازرگانیهای از موسسه« EEN»شبکه ان کارشناس انگلیسدر 

هایی که آوریفن ان، مشخص کردنارزیابی نیازهایش و شرکت در جلسات آنان

این  آنان،د، و یافتن شرکای مناسب برای تشکیالت برایشان مفید باش تواندمی

 .دهندرا یاری می هاشرکت

 یا آن را یافت و کردجعه امردفتر محلی آن به باید  EENکمک از  اخذ برای

 .رفتبا آن تماس گ

 انگلیس:ستد در  انجام داد و

در  ستد و انجام روند مطلوب و اطمینان بخش داد                                  

چگونگی داد و از آگاهی  مستلزم پادشاهی متحده در کلی به طور و انگلیس

بیشتر به ویهه  بررسی و ، انجام مطالعهانگلیسالمللی در ستد و تجارت بین

 . استنظام حکومتی پادشاهی متحده  یدرباره
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