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İngiltere, Birleşik Krallık'ı meydana getiren dört ülkeden en büyük ve merkezî
olanıdır ve Avrupa'nın batısında, Büyük Britanya adasında bulunur.

İngiltere adı günümüzde yaygın olarak uluslararası medyada ve zaman zaman da
resmî düzeyde Birleşik Krallık veya Büyük Britanya anlamında kullanılır. İngiltere
kavramının siyasi, ekonomik ve kültürel efsanesi yaşamakla birlikte; kendi yerel
hükümetleri olan İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın aksine günümüzde İngiltere
isimli bir siyasî oluşum veya hükümet yoktur. 
İngiltere, Birleşik Krallığı oluşturan 4 ülkeden en geniş ve en kalabalık olandır.
Nüfusu 2016 yılı verilerine göre 65 milyondan fazladır.

İNGİLİZ Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
(GSYH) Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde
0,7'lik büyüme gösterdi. ONS açıklamasında aylık bazda Haziran ayındaki büyüme
verisinin yüzde 0,1 artırılarak yüzde 0,2’ye, Temmuz ayındaki büyüme verisinin de
yüzde 0,1 artırılarak yüzde 0,4'e revize edildiği belirtildi. İngiltere'de ağustos ayında
yıllık GSYH ise yüzde 1,5 artış gösterdi. Son verilerle birlikte İngiliz ekonomisi
çeyrek bazda 2016 yılının son çeyreğinden bu yana en hızlı büyümeyi göstermiş
oldu. 
İngiltere'de yılın üçüncü çeyreğinde GSYH yıllık bazda ise yine beklentiyle uyumlu
şekilde yüzde 1,5 arttı. Ülkede eylül ayında sanayi üretimi aylık ve yıllık bazda
değişim göstermezken imalat sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise
0,5 artış kaydetti. 
ONS açıklamasında bu yılın üçüncü çeyreğinde büyüme verisinin bir önceki
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çeyreğe göre daha yüksek olmasına gerekçe olarak, mevsim normallerine göre
daha sıcak geçen dönemde tüketici harcamalarındaki artış gösterildi. İngiltere
Maliye Bakanı Philip Hammond ise büyüme verilerine ilişkin olarak, “Yüzde 0,6
seviyesindeki büyüme ekonomimizin gücünü vurguluyor. Herkes için işe yarayan bir
ekonomi inşa ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Devamı için Tıklayınız

İngiltere vergi sistemi küçük işletmeleri ve KOBİ’leri korumak ve büyükler karşısında
rekabet güçlerini artırmak üzerine kurgulanmıştır. Göze çarpan en önemli husus ise
prosedürlerin oldukça az olması ve herkesin kendi muhasebesini tutabilecek
basitlikte olmasıdır. Böylece mali tablolara hakim olmak, gelir-gider hesabı yapmak
kolaylaşmaktadır. 
İngiltere’ de VAT (bizdeki karşılığı KDV) oranı %20’dir. Yıllık £85,000 gelire kadar
olan işletmeler VAT mükellefi olmamaktadır. İngiltere içinde e-ticaret ile satış
yapanlar için bu limit £70,000’dir. Böylece aynı iş için büyük işletmeler yerine
çoğunlukla %20 ilave VAT yükü olmadığından küçük işletmeler tercih edilmektedir.
Yıllık geliriniz £83,000 altına düştüğünde VAT yükümlülüğünüz ortadan kalmaktadır.
Vergi bildirimi beyan esasına dayanmaktadır. Kaşeli, imzalı, kurum onaylı evraklara
çoğunlukla gerek duyulmamaktadır. Hesap yılı sonunda gelir-gider arasındaki
farktan oluşan vergi tahakkuk ettiği tarihten sonra 9 ay içinde ödenebilmektedir.
Yani mali yılın ilk gününde kesilmiş bir faturanın vergisinin 19 ay sonra
ödenebileceği anlamına gelmektedir. Bu da hem peşin vergi gibi yükleri hem de
tahsil edilemeyecek gelirlerin beyanının yapılmaması gibi güvenceleri de
beraberinde getirmektedir. Limited şirketlerin vergi yılları kuruldukları ayın son
günüdür. Bu nedenle Corporation Tax (Kurumlar Vergisi) hesaplanmasında
kullanılan son gün tüm şirketler için özeldir. Dilediğiniz zaman bu tarihi
değiştirebilirsiniz. Şahsi gelir vergisinin hesaplandığı son gün ise 5 Nisan’dır. Şahıs
işletmelerinin vergileri de bu tarihe kadar hesaplanmaktadır. Geçerli yıl
vergilendirme dönemi 6 Nisan 2017 ile 5 Nisan 2018 tarihleri arasındadır.
Şirketlerde hisse sahiplerinin £11,500’ a kadar gelirleri vergiden muaftır.
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Devamı için tıklayınız

İngiltere’ de işletmelerde çalışacak olanların mutlaka geçerli bir çalışma vizesi
bulunmalıdır. Çalışma izni olmadan işçi çalıştıran işletmelere işçi başına £20,000
para cezası, 5 yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir. Yasal izni olmadan çalışan
kişi ise doğrudan sınır dışı edilmektedir. 10 yıl boyunca ülkeye girişlerine izin
verilmemektedir. 
Burada faaliyet göstermek isteyen işletmelerin ilk talepleri birlikte çalışmakta
oldukları Türk çalışanlarını transfer etmek istemeleridir. Bu pek mümkün olmayan
fakat belirli şartlar altında kısıtlı sayıda çalışanın yararlanabileceği bir durumdur. 
Tier 2 Intra-company transfer vize türü az sayıda çalışanınızın TR ve UK
şirketlerinizde serbestçe bulunabilmesini sağlayabilmektedir. Çok sayıda çalışanı
getirmenin tek yolu ise sponsorluk vizesidir. İşletmenizin Home Office (İngiltere
İçişleri Bakanlığı) tarafından sponsorluk yetkisine sahip olması gerekir. Bu belge için
şartları yerine getirmiş işletmeler, öncelikle Birleşik Krallık ve AB ülkelerinde aradığı
personeli bulamadıklarını (ilan ile aramaları gerekir) ispat etmeleri halinde Türk
çalışanları için oturum ve çalışma izni alabilmektedir. Sponsorluk vizesi ile gelecek
çalışanların mutlaka çok özel becerileri olması beklenmektedir. Türk işletmeler
istedikleri personeli getirebilmek için ilanda ana dil düzeyinde Türkçe bilmek şartını
ekleyerek, bu prosedürü kolayca yerine getirebilmektedir. 
İşveren ve işçi sigorta primlerinde ise çalışanın vasfına göre bir gruplandırma söz
konusudur. Aşağıda çalışanların kategori sınıflandırması verilmiştir;

Kategoriler 
A: Bu listede yer alan B, C, J, H, M ve Z dışında kalan tüm işçiler 
B: Evli veya dul kadınlar 
C: Emeklilik yaşı üzerindeki çalışanlar 
J: Sigorta primini başka bir işten dolayı halihazırda ödeyenler 
H: 25 yaş altındaki çıraklar 
M: 21 yaş altındaki çalışanlar 
Z: Sigorta primini başka bir işten dolayı halihazırda ödeyen 21 yaş altındaki
çalışanlar

http://www.kagider.org/kurumsal/basin-odasi/haberler/2018/2018/12/06/i-ngi-ltere-di%C5%9F-ti-caret-kilavuzu


Devamı için Tıklayınız

Bir Türk vatandaşı Birleşik Krallık’ta yasal olarak çalışmak istiyorsa, bazı
yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor. İngiltere’de bir yıl çalıştıktan sonra çok
daha fazla kalma izni alınabiliyor; 3 yıl geçtikten sonra işveren değiştirilebiliyor, 4 yıl
çalışıldıktan sonra ise istenilen iş kategorisinde herhangi bir işverenle çalışmak
mümkün kılınıyor.

Girişimci vizesinde ana vize almak için öncelikle yeni veya mevcut bir işe en az
200.000 sterlin yatırım yapmış olmak gerekmekte. Bu yatırımı İngiltere’ye yapmak
için iki kişi bir araya gelip de vize alabilirler. Üç yıldan sonra uzatma aşamasında ise
en az iki iş kolu oluşturulmuş olmalıdır.

Yatırımcı vizesi sahibi olmak için öncelikle Birleşik Krallık için 1 milyon sterlinlik bir
yatırıma gitmeniz gerekiyor (ya da 2 milyon sterlin değerinde varlık). Birleşik
Krallık’ta hisse senedi, fon ve değerli kağıt gibi yatırım araçlarına en az 750 bin
sterlin yatırım da gerekmekte. Hızlandırılmış yerleşim izni alabilmek için ise iki yıllık
yatırım bedelinin 10 milyon sterlin, üç yıllık yatırım bedelinin ise 5 milyon sterlin
olması gerekiyor. Her yıl 180 gün Birleşik Krallık dışında geçirebilirsiniz.

Devamı için tıklayınız

Ankara Antlaşması, İngilizce olarak European Community Association Agreement
(ECAA) sayesinde Türk Vatandaşları İngiltere’de kendi işlerini kurabilmektedir.
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İmzalanan antlaşma sayesinde işini İngiltere’de kurmak isteyen Türk
Vatandaşlarına yaşama ve çalışma izni verilir. ECAA ile yapılacak başvurunun
onaylanması ardından verilecek vizeyle İngiltere’de işinizi kurup, çalıp,
yaşayabileceğiniz gibi aynı zamanda gerekli şartların sağlanmasıyla birlikte
vatandaşlık başvurusu yapmanızda mümkündür. 
İngiltere’de iş kurabilmeniz için en önemli şart, elinizde bir mesleğinizin olması ve bu
meslekten kendinize yetecek ve işinizi devam ettirebilecek ölçüde para
kazanabiliyor olmanızdır. Sahip olduğunuz iş; yazılımcılık, pazarlamacılık, boyacılık,
temizlikçilik ve çok daha küçük ölçeklerde de olabilir. Yani, ECAA ile İngiltere’de iş
kurabilmek için kendi işinizi yapıyor olmanız ve bu işi devam ettirebilecek kadar
para kazanıyor olmanız yeterlidir. 
İngiltere’de ECAA vizesi alarak iş kurabilmek için iki şartı karşılanması gerekiyor.
Birincisi, gerçek anlamda işinizi kurmak için yetecek birikime; ikinci olarak,
yaşamanızı ve işinizi devam ettirebilecek kadar para kazanıyor olmanız gereklidir.
Bu şartları sağladığınız takdirde işinizi İngiltere’de kurmak için ECAA vizesine
başvuru yapabilirsiniz. Verilen bu vizede herhangi bir çekiliş bulunmamaktadır. Vize
başvurunuzun onaylanmasını takiben tüm şartları yerine getirmiş olursunuz.

Tıklayınız
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