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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.46 

 
Η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο                 Δεκέμβριος 2006                                                                                

 
Εισαγωγή  

Η Νομοθετική  πράξη του 2000 περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης εισήγαγε αυτό το 
επιχειρηματικό σχήμα στην Αγγλία και την Ουαλία. Από την  καθιέρωσή τους  τον Απρίλιο του 
2001 και μετά, πολλές εταιρίες παροχής υπηρεσιών επωφελήθηκαν από αυτό τον τύπο 
σχήματος για να προστατευτούν από κινδύνους που θα προέρχονταν από απροσεξία ή τυχαία 
αμέλεια συνεργάτη τους. Για παράδειγμα, οι συνεταίροι ενός λογιστικού οίκου θα ήσαν 
προστατευμένοι από  προσωπική ευθύνη εάν ένας σημαντικός πελάτης διεκδικούσε με επιτυχία 
ένα αίτημα. Οι συνεταίροι μιας κατασκευαστικής εταιρίας θα ήσαν προστατευμένοι από 
υψηλότατες αγωγές αποζημιώσεων εναντίον τους, εάν π.χ. κατέρρεε ένα καινούργιο κτίριο. 

Νομική Μορφή 

Η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (LLP) είναι νομικό πρόσωπο και προσωπική εταιρία 
συγχρόνως. Αυτό σημαίνει ότι έχει νομική οντότητα και μπορεί να κάνει οτιδήποτε κάνει μια 
εταιρία ή ένα φυσικό πρόσωπο. Μπορεί να υπογράφει συμφωνητικά να ενάγει και να ενάγεται, 
να διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ή να πτωχεύει. 

Όπως υποδεικνύει το όνομά της, η LLP έχει κοινά στοιχεία τόσο με την Εταιρία Περιορισμένης 
Ευθύνης όσο και με το Συνεταιρισμό. 

Κύρια Χαρακτηριστικά 

Ως εταιρία, η LLP είναι μια εταιρική ενότητα, με ξεχωριστή νομική οντότητα από τα μέλη της. Η  
LLP συνάπτει συμφωνίες επ’ ονόματι της και οι ευθύνες που τυχόν προκύπτουν αφορούν την 
εταιρία και όχι τα μέλη της. Είναι άξιο αναφοράς ότι όλοι οι συνέταιροι επωφελούνται από την 
περιορισμένη ευθύνη: δεν υπάρχει διευθύνων συνέταιρος. Αντιθέτως, υπάρχουν δύο 
«εντεταλμένοι συνέταιροι» που έχουν επιπρόσθετες ευθύνες όσον αφορά τις ανάγκες 
καταχωρήσεων της LLP. 

Ειδικότερα, οι εντεταλμένοι συνεταίροι είναι υπεύθυνοι για την ορθή αρχειοθέτηση και 
καταχώρηση των θεμάτων της LLP. Αυτοί οι δύο είναι υπεύθυνοι για ποινικά αδικήματα ή 
αδυναμία να ανταπεξέλθει η εταιρία στις υποχρεώσεις της.  

Τα εντεταλμένα μέλη δεν αποτελούν την Διευθυντική ομάδα της εταιρίας (θέματα διεύθυνσης 
αναφέρονται παρακάτω) αλλά είναι υπεύθυνα για τις παρακάτω ενέργειες σύμφωνα με το 
καταστατικό οι οποίες περιλαμβάνουν: 

 Υπογραφή των λογαριασμών 

 Παράδοση των λογαριασμών στον έφορο εταιριών 

 Διορισμός ή κατάργηση των ορκωτών ελεγκτών (εάν χρειαστεί) 

 Ενημέρωση του εφόρου εταιριών για τυχόν αλλαγές των μελών ή του εγγεγραμμένου 
γραφείου 

 Προετοιμασία, υπογραφή και παράδοση των οικονομικών καταστάσεων 

 Αίτηση διαγραφής της LLP από τα αρχεία του εφόρου 

 Λύση της LLP 

 Πρόνοια για τροποποίηση του καταστατικού της LLP 
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Οι συνέταιροι μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και να είναι φυσικά πρόσωπα ή 
εταιρίες. Εάν τα συμφέροντα της LLP  ενός μέλους περάσουν για οιονδήποτε λόγο (π.χ. θάνατο 
ή χρεοκοπία) σε άλλον, αυτός δεν έχει δικαίωμα παρέμβασης στην διοίκηση της εταιρίας αλλά 
δικαιούται αυτά που αντιστοιχούν στο μέλος που αποχώρησε. Δεν υφίστανται συνήθως 
περιορισμοί στην άσκηση δραστηριότητας εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής ένωσης. 

Διαδικασία Ίδρυσης 

Η εταιρία ιδρύεται εφόσον τουλάχιστον δύο άτομα που δραστηριοποιούνται νόμιμα σε μια 
κερδοσκοπική επιχείρηση συνυπογράψουν ένα έγγραφο που αποκαλείται «Έγγραφο Ίδρυσης 
Εταιρίας». Το Έγγραφο Ίδρυσης Εταιρίας πρέπει να κατατεθεί στον Έφορο Εταιριών στην 
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου. Πρέπει επίσης να παραδοθεί στον Έφορο μια 
Υπεύθυνη Δήλωση ότι η προϋπόθεση της συνυπογραφής του Ιδρυτικού Εγγράφου από δύο 
άτομα που πληρούν τους όρους που απαιτεί ο Νόμος έχει τηρηθεί. Η Υπεύθυνη Δήλωση 
συντάσσεται είτε από κάποιον που συνυπογράφει το Ιδρυτικό Έγγραφο είτε από τον Νομικό 
Σύμβουλο της εταιρίας. 

Το Ιδρυτικό Έγγραφο πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 Την επωνυμία της εταιρίας 

 Διευκρίνιση για το αν η έδρα είναι στην Αγγλία ή στην Ουαλία 

 Ονόματα και διευθύνσεις των ιδρυτικών μελών 

 Αριθμό των εντεταλμένων μελών 

Δικαιοδοσία και Υποχρεώσεις των Συνεταίρων 

Οι συναλλαγές των συνεταίρων θεωρείται ότι γίνονται μετά από εξουσιοδότηση της εταιρίας. 
Κάθε συνέταιρος θεωρείται ότι ενεργεί κατά παραγγελία της εταιρίας. Οποιαδήποτε συμφωνία 
συνεταίρου δεσμεύει την εταιρία εκτός εάν πρώτον, ο συνεταίρος δεν είχε την ανάλογη 
εξουσιοδότηση και δεύτερον, ο συμβαλλόμενος το γνώριζε. Η LLP δεσμεύεται ακόμη και από 
συμφωνίες παλαιών συνεταίρων, εκτός εάν η άλλη πλευρά γνώριζε  ότι το άτομο δεν είναι 
πλέον μέλος ή είχε ειδοποιηθεί ο έφορος για το γεγονός αυτό. 

Φορολογία 

Ο φόρος εισοδήματος επιβάλλεται στα μέλη της LLP και όχι στην ίδια την εταιρία. 

Ενδιαφέρει το γεγονός ότι εάν τα μέλη δεν είναι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου, το εισόδημα 
που προκύπτει από την συμμετοχή τους στην LLP δεν υπόκειται σε φορολογικές ή εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης. Μια LLP όμως έχει δικαίωμα να έχει ΑΦΜ. 

Αυτό το σχήμα προσφέρει στους επιχειρηματίες που επιθυμούν να προστατευτούν από 
επιχειρηματικές ή κρατικές διεκδικήσεις, μια λύση χαμηλού κόστους, που δεν εμπεριέχει 
περίπλοκες και ακριβές μεθόδους αποκτήσεως κέρδους. 

Σε περίπτωση παράλειψης αναφοράς στον έφορο εταιριών των εντεταλμένων μελών, 
θεωρούνται ως τέτοια όλα τα μέλη. Αυτή η παράλειψη δημιουργεί την ανάγκη ελέγχου από 
μέρους των μελών της LLP για το αν υφίστανται εντεταλμένα  μέλη. 

Όλα τα έγγραφα της LLP (με εξαίρεση  αυτό της συμφωνίας προσχωρήσεως μέλους) 
κατατίθενται σε δημόσιο φάκελο στον Έφορο Εταιριών. Εκεί εκδίδεται το ιδρυτικό έγγραφο που 
αναφέρει την επωνυμία της εταιρίας και τον αριθμό καταχωρήσεως. Επιπρόσθετα, σε δημόσιο 
φάκελο είναι καταγεγραμμένα η διεύθυνση (εγγεγραμμένο γραφείο), τα ονόματα και 
διευθύνσεις των ιδρυτικών μελών και τα ονόματα και οι διευθύνσεις των εντεταλμένων μελών. 
Υπάρχει ακόμη η υποχρέωση ετησίων καταχωρήσεων παρόμοια με αυτήν των εταιριών. 
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Δεν υπάρχουν μετοχές. Πάντως, η αναλογία των κερδών που αντιστοιχεί σε κάθε συνέταιρο 
ποικίλει ανάλογα με την συμφωνία συνεταιρισμού. Και υπάρχει όντως περίπτωση συνεταίρων 
που δεν δικαιούνται μέρους των κερδών. Είναι επίσης δυνατόν να υπάρχουν έμμισθα μέλη που 
απλώς εισπράττουν μισθό. 

Εταιρική Ευθύνη 

Το ποσό της ευθύνης ενός μέλους της LLP σε περίπτωση ρευστοποίησης είναι αυτό που 
ορίζεται στην συμφωνία περιορισμένης ευθύνης. Η Συμφωνία αναφέρει ότι το ποσό αυτό 
αποτελείται από την συμμετοχή του μέλους στο κεφάλαιο της εταιρίας, μείον το ποσό που 
αφορά χρήματα που: 

 Αποσύρθηκαν προηγουμένως η επιστράφηκαν 

 Χρήματα που αποσύρθηκαν ή επιστράφηκαν σε μια περίοδο πέντε ετών από την κρίσιμη 
ημερομηνία 

 Χρήματα που έπρεπε να αποσυρθούν αλλά δεν αποσύρθηκαν 

 Χρήματα που διεκδικούνται από άλλο συνέταιρο 

Εταιρικό Έγγραφο 

Οι συνεταίροι της LLP δεν υποχρεούνται να προσχωρήσουν στο επίσημο εταιρικό έγγραφο. 
Πρακτικά βέβαια συνεδριάζουν από κοινού για να αποφασίσουν πάνω στην δομή και ρύθμιση 
των θεμάτων της εταιρίας. Η συμφωνία αυτή τους δεσμεύει και μετά την επίσημη ίδρυση της 
εταιρίας. Η συμφωνία αυτή δεν δημοσιοποιείται, άρα παραμένει εμπιστευτική. Εάν υπάρχει 
έλλειψη ή σιωπηρή συμφωνία πάνω σε ένα σπουδαίο θέμα, τότε ισχύουν οι ρυθμίσεις επισήμων 
παραλείψεων. 

Συνεπώς, μια ομόθυμη συμφωνία που διέπει τα καθήκοντα και τις ευθύνες των μελών είναι 
αναγκαία και πρέπει να φροντίζει για τα ακόλουθα: 

 Την διεύθυνση της LLP 

 Την διαδικασία λήψης αποφάσεων 

 Τις κύριες εισφορές των μελών διαχρονικά και σε περίπτωση ρευστοποίησης 

 Την διανομή των κερδών 

 Αλλαγές μελών 

 Διευθέτηση διαφορών 

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα 

Τα πλεονεκτήματα της LLP περιλαμβάνουν: 

 Περιορισμένη ευθύνη: περιορισμένος κίνδυνος της προσωπικής περιουσίας από τυχόν 
διεκδικήσεις πιστωτών 

 Εσωτερική ευελιξία: διευκολύνει την συμμετοχή στην διοίκηση και διατήρηση του ήθους 
στον συνεταιρισμό 

 

Τα μειονεκτήματα περιλαμβάνουν: 

 Έλλειψη εχεμύθειας αφού πρέπει να παρέχονται οικονομικές πληροφορίες (που υπόκεινται 
σε εξαιρέσεις) 

 Αναγκαιότητα εταιρικής συμφωνίας: χρειάζεται για να αποφευχθεί η εφαρμογή γενικών 
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ρυθμίσεων και να καλύψει τυχόν ελλείψεις 

 Νομική αβεβαιότητα (η οποία δεν είναι επιθυμητή σε εμπορικές οντότητες) 

 

Συγκριτικά, μια ιδιωτική εταιρία περιορισμένης ευθύνης έχει: 

 Περιορισμένη ευθύνη - ίδια με την LLP 

 Εσωτερική ευελιξία - η επιβολή των προϋποθέσεων του περί εταιριών νόμου για επίσημες 
δομές συμβουλίων και διοίκησης μπορεί να παρακαμφθεί. Στην πραγματικότητα, ο νόμος 
διευκολύνει την ανεπίσημη και ευέλικτη λήψη αποφάσεων σε τέτοιες εταιρίες, επιτρέποντας 
για παράδειγμα την πραγματοποίηση συνεδριάσεων με σύντομη ειδοποίηση, την χρήση 
γραπτών αποφάσεων και αποδοχή ανεπισήμων ομόφωνων αποφάσεων 

 Εγγύηση εχεμύθειας που υπόκειται σε εξαιρέσεις όπως στην LLP 

 Δεν χρειάζεται συμφωνητικό LLP αφού το μνημόνιο και τα άρθρα συνεταιρισμού ενεργούν 
σαν πρότυπες ρυθμίσεις 

 Δεν υπάρχει νομική αβεβαιότητα - μηχανισμός δοκιμασμένων αξιόπιστων επιχειρήσεων με 
υψηλό βαθμό νομικής σιγουριάς - δομή γνώριμη καλά στους επιχειρηματικούς κύκλους και 
εφαρμογή καλοστημένου και ανεπτυγμένου νομικού καθεστώτος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Τα πιο πάνω αποτελούν μόνο ένα ενδεικτικό οδηγό. Να θεωρηθεί απαραίτητη η εξασφάλιση 
έμπειρης επαγγελματικής συμβουλής. Η Totalserve Management Ltd ευχαρίστως θα μπορούσε 
να σας συμβουλεύσει σε αυτό τον τομέα. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

 


