
 
 

 

 
Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Veliki Britaniji 

Private Limited Company (Ltd) 
Osnovni kapital0 GBP 

Sedež: London 
 

 
Korak Trajanje Stroški 

1 Preverjanje razpoložljivosti imena družbe in vpis v register družb pri 
Companies House  
Preverjanje imena je mogoče on-line v bazi registra družb (Companies 
House). 
Postopek ustanovitve družbe lahko opravijo ustanovitelji s pomočjo 
zastopnika (odvetnika) ali sami. Registracija je elektronska v obeh 
primerih. 
Če želijo družbo ustanoviti sami, morajo uporabiti standardni ustanovitveni 
akt , ki je dostopen na spletnih straneh Companies House. 
Vlogo za registracijo se odda na obrazcu IN01, ki vključuje tudi naslednje 
podatke: 
-         v kateri deželi se družba registrira (Anglija in Wales, samo 
Wales, Škotska ali Severna Irska); 
-         ali bo odgovornost družbenikov omejena in kako (z jamstvom ali z 
deleži); 
-         ali bo družba zasebna ali javna. 
Vlogo za registracijo družbe je treba priložiti: 
-         izjavo o skladnosti z Zakonom o družbah, 
-         izjavo o višini osnovnega kapitala in lastnike deležev, če ima družba 
osnovni kapital; 
-         izjavo o imenovanju direktorja oz. uprave; 
-         izjavo o kraju sedeža družbe. 

on-line 
postopek 

30 GBP 
(on-line 
registracija) 

2 Prijava za VAT pri HMRC 
Družbe, ki so zavezane za plačilo VAT in družbe, ki se same odločijo za 
plačilo VAT se morajo registrirati pri HRMC. Registracija se opravi on-line. 

on-line 
postopek 

brezplačno 

3 Prijava za PAYE pri HMRC 
Vse družbe se morajo registrirati v sistem davkov in prispevkov PAYE 
(pay-as-you-earn) in pridobiti PIN številko ter jo v najkasneje 28 dneh 
aktivirati. 
Registracija se opravi on-line, številka PIN pa se izda v največ 5 delovnih 
dneh. 

3 dni, hkrati 
s prejšnjim 
postopkom 

brezplačno 

4 Prijava zaposlenih v sistem obveznega  zavarovanja  
Zakon zahteva, da morajo vse družbe zavarovati zaposlene pri odobreni 
zavarovalnici, dokazilo o zavarovanju zaposlenih pa mora biti objavljeno v 
prostorih družbe ali na spletu. 

1 dan brezplačno 

Vir: Svetovna banka 2016 

 
Več o poslovnem okolju Velike Britanije 

   

http://www.gov.uk/register-a-company-online
https://online.hmrc.gov.uk/registration
https://online.hmrc.gov.uk/registration
http://www.izvoznookno.si/Podatki_o_drzavah/Velika_Britanija/Poslovanje/Prodaja

