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Import Áfa fizetési és elszámolási lehetőségek Angliában
1. Azonnali Áfa fizetés: Az áfa fizetés az import vámnyilatkozat beadásának idejében
keletkezik.
Az import áfa visszaigényelhető a következő negyedéves áfabevallásban, amennyiben az
angol adóhivatal (HMRC) a cég részére megküldte az import áfa igazolását. Cashflow
szempontjából a legjobban megterhelő a cég számára.

2. Halasztott/késleltetett áfa fizetés:
a) Saját deferment account: Az adóhivatalnál kell rá jelentkezni. Külföldi cég esetén szükség
van egy angol bankszámlára, amiről 30 nap elteltével egy összegben automatikusan
leemelhető a fizetendő összeg. Esetlegesen bank garanciát kérhet az adóhivatal.
Kevésbé megterhelő a cég pénzforgalmát tekintve, de odafigyelést igényel, hogy mindig
elegendő pénz legyen a bankszámlán.
b) Vám ügynökség deferment számlájának használata: Ebben az esetben a vámügynökség
engedélyezi a cég részére a saját deferment számlájának használatát. Megállapodástól
függően a cég és a vámügynökség között lehetséges egy pár napos fizetési határidő az
import áfát érintően. Viszont a számla használatáért minden esetben díj kerül
felszámolásra, ami a fizetendő összeg 3-5%-a. Hosszútávon nem ideális megoldás és
extra költséggel jár.

3. Halasztott Áfa elszámolás: Használata opcionális, nem kell külön igényelni csak a
vámárunyilatkozatban kell feltüntetni az áfa fizetés módjánál. Ebben az esetben az import
áfafizetési kötelezettség egyszerre kerül feltüntetésre a visszaigényléssel együtt, az importot
követő első áfabevallásban. Nem angolhonos cég is jogosult a használatára. A cég
pénzforgalmát tekintve a legkedvezőbb megoldás.
A fent felsorolt import áfa fizetési lehetőségek esetebén mindenképpen szükség van angol ÁFA és
EORI számra.

Angliában használatos ÁFA százalékok:
1. Nulla százalékos termékek: az élelmiszerek javarésze, könyvek, újságok, gyermekruhák
2. Öt százalékos termékek: egészségügyi termékek, autós gyermekülés
3. Húsz százalékos termékek: a teljeség igénye nélkül, irodaszerek, bútorok, édesség stb.…
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DDP (Delivered Duty Paid) könyvelési csomag:
Dija £500+ÁFA/hó
Tartalmazza:
-

az angol áfaregisztrációt
az EORI szám igénylését
a felhő alapú könyvelőprogram havi díját
áfatételek könyvelését
a bevallás elkészítését és beadását
tanácsadást
és a cég képviseletét, mint meghatalmazott könyvelő az adóhivatal felé

DDP (Delivered Duty Paid) csomag vámügyintézéssel:
Díja £1100+ÁFA/hó
Tartalmazza:
-

a fent említett teljes könyvelési csomagot
valamint vámügyintézést és tanácsadást havi 5 import deklarációig

