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Adócsalás
Adóbírság, büntetés, néha börtön

Adótervezés

Adóelkerülés

Alacsony vagy nulla
adókötelezettség, esetleges
szankciók nélkül

Esetleges adókötelezettség és
bírság

Adótervezés
Legális
Adóelkerülés

Tranzakciók
Illegális

* Raffaelo Russo ed. - Fundamentials of International Tax Planning (IBFD)

Adócsalás

Cégek adótervezése
•

HOLDING

•

SZELLEMI TULAJDON

•

FINANSZÍROZÁS

•

SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

•

PÉNZPIACI BEFEKTETÉS

•
•

NEMZETKÖZI KERESKEDELEM
JÁRMŰ REGISZTRÁCIÓ

•

ANONIMITÁS

•

CFC

Osztalék, kamat fizetés, részvény és üzletrész átruházás alacsony
adóterhelés mellett
Márkanevek, know-how, egyéb (ingatlanhoz nem kapcsolódó) vagyoni
értékű jogok tulajdonlása, értékesítése, jogdíjas hasznosítása
Ingatlan és egyéb nagy sajáttőke igényű projektek finanszírozása, külföldi
ingatlan tulajdonlás és értékestés
piackutatás, munkaerő-kölcsönzés, üzletviteli és egyéb tanácsadás, interim
management, etc.
Tőzsdei és tőzsdén kívüli értékpapír és egyéb pénzügyi instrumentum tartása,
kereskedelme, adómentes értékesítése
az adók és a finanszírozás optimalizálása - EU-n belül és kívül
Hajók és gépkocsik regisztrálása külföldön, a magasabb regisztrációs adók
elkerülés érdekében
Holding cégek kialakítása, amikben könnyen, gyorsan változtatható a
részvényesi struktúra valamint inkognitóban marad a tényleges tulajdonos
Kapcsolt és saját vállalkozások törvényes finanszírozása a tagok által,
adómegtakarítással

Magánszemélyek adótervezése
•
•
•

Örökösödési adó megtakarítása
Kamatadó elkerülése, illetve csökkentése
Magánvagyon védelme és kezelése

trust, family office, családi alapítvány, etc.
magán és jótékony célú alapítvány

1996. évi LXXXI. Törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
33. telephely:
a) olyan állandó üzleti létesítmény, berendezés, felszerelés, ahol és/vagy amellyel az adózó részben vagy egészben vállalkozási
tevékenységet folytat, függetlenül attól, hogy az adózó milyen jogcímen használja, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen az
üzletvezetés helyét, a belföldi székhellyel létesített képviseletet, az irodát, a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a bányát, a kőolaj- vagy földgázkutat, vagy a
természeti erőforrás feltárására, kiaknázására szolgáló más létesítményt,

b) az építkezés vagy az összeszerelő tevékenység (a továbbiakban együtt: építkezés) helye - ideértve az ezen tevékenységekkel

kapcsolatos felügyeleti tevékenységet is - abban az esetben, ha időtartama (folyamatosan vagy megszakításokkal) összesen legalább három hónapig tart,
melyet építkezési területenként kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy azok több önálló szerződésen alapulnak, vagy különböző személyek adták a
megrendeléseket; a gazdasági, üzleti és földrajzi szempontból egy egységet képező építkezések egy építkezési területnek minősülnek,

c) a külföldi személyt telephellyel rendelkezőnek kell tekinteni belföldön lévő természeti erőforrás közvetlen hasznosítása esetén,
d) a külföldi személyt telephellyel rendelkezőnek kell tekinteni ingatlan és természeti erőforrás térítés ellenében történő
hasznosítása, ingatlanhoz és természeti erőforráshoz kapcsolódó vagyoni értékű jog térítés ellenében történő átadása,
értékesítése, apportálása (a továbbiakban: ingatlan hasznosítása) esetén,
e) a külföldi személyt telephellyel rendelkezőnek kell tekinteni - kivéve, ha csak a g) pontban említett tevékenységet végzi - azon
tevékenységek esetében, amelyeket más személy a külföldi személy nevében vállal, ha a külföldi személy nevében
szerződést köthet belföldön - és e jogával rendszeresen él -, illetve áru- vagy termékkészletet tart fenn, amelyből
rendszeresen szállít a külföldi személy nevében,
f) telephellyel rendelkezőnek kell tekinteni az előző rendelkezések korlátozása nélkül a külföldi személyt, ha nevében más személy a viszontbiztosítás és a g) pontban foglaltak kivételével - belföldön felmerülő kockázatokra köt biztosítást,
g) nem minősül telephelynek:
1. a külföldi személy árujának vagy termékének kizárólag tárolására, bemutatására használt létesítmény,
2. a külföldi személy árujának, illetve termékének kizárólag tárolás, bemutatás, más személy általi feldolgozás céljából történő
készletezése,
3. létesítménynek kizárólag a külföldi személy számára történő áru-, illetve termékbeszerzési, valamint információgyűjtési célú
fenntartása,
4. a létesítménynek kizárólag egyéb előkészítő vagy kisegítő jellegű tevékenység folytatása céljából való fenntartása,
5. a független képviselő (a bizományos is) útján kifejtett tevékenység, amennyiben ez a személy szokásos üzleti
tevékenysége keretében jár el;
h) a külföldi személyt telephellyel rendelkezőnek kell tekinteni, ha fióktelep útján végez vállalkozási tevékenységet;

ONSHORE
• komplex adórendszer
• transzparens
működés
• progresszív adók
• kiterjedt „treaty”
hálózat
• szalonképes,
korlátozott
adóelőnyök

OFFSHORE
• adómentes környezet
• hiányos vagy nem
létező kétoldalú
egyezmények
• agresszív és
elfogadható
adótervezés
• audit és könyvelési
kötelezettségtől
mentes

Csoportosítás

Helyszínek

• NO-TAX (OFC)
Adóparadicsomok

• BVI, Anguilla, Dominica,
Seychelles, Belize, etc.

• ZERO-TAX - Adómentes
külföldi jövedelem

• Costa Rica, Panama,
Hong Kong

• LOW-TAX - Alacsony
adókulcsú országok

• Ciprus, Málta, Svájc,
Luxemburg

• HIBRIDEK / ÁTFOLYÓ
adózás

• Delaware, Oregon, Utah,
Wyoming (LLC), UK LLP

(2006)
#

Helyszín

Bejegyzett
cégek
száma

(2006)
#

Helyszín

Bejegyzett
cégek
száma

1.

Hong Kong

73 000

10.

Man-szigetek

3 400

2.

BVI

51 000

11.

Anguilla

3 200

3.

Panama

37 000

12.

Malta

3 000

4.

Ciprus

20 000

13.

Mauritius

2 900

5.

Kajmán-szigetek

10 000

14.

Brunei

1 500

6.

Belize

9 500

15.

Dominica

1 500

7.

Seychelles

8 000

16.

St. Vincent

1 500

8.

Bahamák

6 000

17.

Bermuda

1 200

9.

Jersey

3 500

18.

Barbados

600

Általános elvárások
 Alacsony nyereség adó,
illeték, ÁFA
 Széles ”treaty” hálózat
 Stabil politikai és
befektetői környezet
 Magas színvonalú
pénzügyi, jogi, adózási és
számviteli szolgáltatások
 Költséghatékony
működés
 Megfelelő infrastruktúra
és elérhetőség
* Multinational Enterprises

Speciális elvárások
 Központi vezetéshez
viszonyított
elhelyezkedése
 Nyelvi környezet (csoport
nyelve)
 Nemzetközi közlekedés
elérhetősége
 Megélhetési költségek
szintje
 Alacsony személyi
jövedelem adók
 Megfelelő oktatási
intézmények

Általános elvárások









Alacsony, de lehetőleg nulla
nyereség adó, illeték
Kétoldalú egyezmények a
legfontosabb (pl. CARICOM)
államokkal
Stabil politikai és befektetői
környezet
Olcsó pénzügyi, jogi, adózási és
számviteli szolgáltatások
Költséghatékony működés
Gyors ügyintézés
Magas fokú anonimitás

OFC Általános jellemzők








20-50 évi vagy végleges
adómentesség
Nem publikus cégjegyzék
Névleges tulajdonosok és
igazgatók – magánszemély és
cég
Bemutatóra és névre szóló
részvények
Rugalmas cégstruktúra
Sokféle „végződés” verzió
Alacsony szintű vagy
semmilyen diplomácia
kapcsolat „high-tax”
országokkal (pl. Karib térség
egyezmény rendszerei)

Magánszemély
Cég
Offshore
Holding

Jellemzői / Előnyei
 kicsi offshore tulajdonrész
 eltérő osztalék arányok
 offshore tulajdonosnak
adómentesen fizethető osztalék
 kisebb kockázatú a tagi kölcsön
nyújtás
 magánszemély tulajdonosnak
tulajdonrész arányában
adóztatandó az osztalék (25/35%
+ EHO)

Hátrányai
 adókedvezményeket
korlátozottan vehetik igénybe –
pl.






Kisvállalkozások befektetési
adókedvezménye (max. 30 mft.)

offshore tulajdonosnak fizetett
osztalék felhasználását meg kell
tervezni
banki finanszírozás esetén az
offshore tulajdonos kelthet
bizalmatlanságot ( pl. cash-flow
alapú finanszírozásnál, alacsony
fedezetség esetén)

Cég
Saját tőke
Osztalék
Saját tőke 30%-a
Osztalék 0 %
Osztalék 25 %
Osztalék 35 %
Fizetendő adók
Adómentes osztalék
Adóköteles osztalék
Osztalék 25 %
Osztalék 35 %
EHO 14%
Összesen
Nettó osztalék

Offshore holding Magyar tulajdonos
10,000
1,000
9,000
30,000
27,000
3,000
3,000
300
2,700
27,000
0
2,700
0
300
Offshore nélkül
0
30,000
750
9,450
450
10,650
19,350

KKV Holding
27,000
3,000
675
105
420
1,200
28,800

Offshore
Holding
Magyar
Holding
Cég 1

Cég 2

Cég 3

Jellemzői / Előnyei
 a működő cégek tulajdonosa
transzparens(ebb)
 viszonylag könnyebben
menedzselhető / delegálható
holding feladatok
 alkalmazható a bejelentett
részesedések adókedvezménye
 adómentes osztalék kifizetés
Hátrányai
 könyvelési, könyvvizsgálati
kötelezettség növekedhet
 kapcsolt vállalkozások bejelentési
és egyéb kötelezettségei
 magyar holding
adókötelezettségei

Offshore Holding
vagy
magánszemélyek
EU Holding

Cég 1

Cég 2

Cég 3

Jellemzői / Előnyei

a működő cégek tulajdonosa
transzparens(ebb)

könnyebben menedzselhető / delegálható
holding feladatok

alkalmazható a bejelentett részesedések
adókedvezménye

általában adómentes osztalék kifizetés

magánszemélyek által alkalmazható
kedvezőbb adóterhek és osztalékadó
kedvezmények (nem alacsony adókulcsú
országokban lévő, illetve tőzsdén jegyzett
cégek alacsonyabb osztalék kulcsa)
Hátrányai

könyvelési, könyvvizsgálati kötelezettség

kapcsolt vállalkozások bejelentési és egyéb
kötelezettségei

EU holding esetleges adókötelezettségei

magasabb alapítási és fenntartásai költségek

Kisebb fokú anonimitás

KKV Holding – EU és egyéb helyszínek
EU vagy Európai helyszínek
 Belgium
 Ciprus
 Egyesült Királyság
(UK)
 Hollandia
 Írország
 Luxembourg
 Málta
 Spanyolország
 Svájc

Egyéb helyszínek
 Anguilla
 British Virgin Islands
 Belize
 Dominica
 Panama
 Seychelles
 St. Kitts & Nevis
 St. Vincent & the Grenadines
 Turks & Caicos, etc.

A szellemi tulajdon formái
 szabadalom
 védjegy (trademark) és az ehhez
kapcsolódó egyéb jellemzők –
megjelenés, formatervezés,
csomagolás, etc.
 szerzői jogok – képi és írásbeli
művek, ötletek, etc.
 használati jog – pl. szoftver
 képek felhasználási joga – pl.
újságokban, reklámokban
 reklámokhoz kapcsolódó szerzői
jogok
 know-how, gyártási eljárás, etc.
* Intellectual Property

Főbb kérdések
 hol kerül felhasználásra az IP










forrásadóval terhelő államok
kétoldalú egyezmények előírása
helyi előírások a felhasználás formájára

hogyan kerül kialakításra a
szellemi tulajdon
hol számolják el a kialakítás
költségeit
hogyan kerül be az IP a
hasznosító vállalkozásba –
vásárlás, adományozás, apport
kik a szellemi tulajdon kezelői és
felhasználói
telephely keletkeztetési
problémák

Jellemzők / Előnyök / Hátrányok
 a K+F költségei elszámolhatóak




Felhasználó



K+F
fejlesztő
magyar vagy
más cég


Offshore
IP
Tulajdonos

Felhasználó



Felhasználó



ÁFA visszaigényelhető
adókedvezményeket lehet alkalmazni
árrést alacsonyan lehet tartani

az IP tulajdonos - nem transzparens
külföldi cég – megvásárolja a
szellemi terméket
a nyereség nagy része az IP
tulajdonosban csapódik le,
adómentesen
a felhasználók az IP tulajdonossal
vagy közvetítőkkel állnak
kapcsolatban
egyes országokban adózás
szempontjából nem
költséghatékony a használata
felhalmozott nyereség további
felhasználását előre tervezni kell

Jellemzők / Előnyök / Hátrányok

a K+F költségei elszámolhatóak

K+F
fejlesztő magyar
cég








Offshore
IP tulajdonos





Onshore



Közvetítő IP Ügynök



Felhasználó

ÁFA visszaigényelhető
adókedvezményeket lehet alkalmazni
árrést alacsonyan lehet tartani

az IP tulajdonos - nem transzparens külföldi cég
– megvásárolja a szellemi terméket
a nyereség nagy része az IP tulajdonosban
csapódik le, adómentesen
a felhasználók az IP közvetítővel állnak
kapcsolatban, amely kihasználja a kétoldalú
szerződéseket, csökkentve az adóterhelést a
forrásadót kivető országokban (pl. Olaszország,
Spanyolország)
a Közvetítő lehet idegen tulajdonú vagy saját
is, amely növeli az adókockázatot
aránylag kevés országot lehet használni
közvetítőként, feltétel a kiterjedt kettős adózást
elkerülő egyezményrendszer (pl. Írország,
Egyesült Királyság, Ciprus vagy Magyarország)
felhalmozott nyereség to vábbi felhasználását
előre tervezni kell
közvetítők miatt 4-5%-val kisebb árbevétel

Funkciók
 saját termék külföldi értékesítése és a nyerség
növelése
 külföldi termék behozatala és az elérhető nyereség
maximalizálása
Lehetőségek
 offshore cég beiktatása az értékesítési láncba
 offshore cég és onshore közvetítő beiktatása az EU
ÁFA szabályok miatt
 EU ÁFA regisztrációval rendelkező adómentes vagy
alacsony adóterhelésű cégek használata

Külföldi partner
• A termék eredeti
értékesítője

Offshore Kereskedő
• A termék fizikailag
nem kerül hozzá, a
megfelelő áron
továbbszámlázza

Előnyök
 az offshore közvetítő cégen
keresztül alakítható beszerzési ár
 az offshore cégben
adómentesen lecsapódó
nyereség

Megrendelő
• Az offshore cég által
kibocsájtott számla
alapján belépteti és
elszámolja

Hátrányok
 régóta használt, eléggé átlátszó
struktúra
 egyes adóhatóság figyelmét
felkeltik az offshore területekről
történő beszerzés
 vám és ÁFA alap növelése miatt a
finanszírozás drágul

Külföldi
partner

Offshore
kereskedő

Megrendelő

Nominee
közvetítő

Hátrányok
 drágább a nominee közvetítő
kötelezettségei illetve működési
költségei miatt
 könyvelési, statisztikai jelentési,
adóbevallás kötelezettség
 esetleges vám alap növelése miatt
a beszerzés drágulhat
Előnyök
 szalonképes nominee közvetítő
partner
 nulla vagy nagyon alacsony
adóterhelésű nominee közvetítésre
is lehetőség van (pl. UK LLP vagy
IOM)

Külföldi kereskedő
A terméket kiszámlázza a UK LLP-nek

UK LLP

Külföldi
partner

Offshore
kereskedő

A UK LLP tagja kettő offshore IBC
Rendelkezik EU ÁFA regisztrációval

Nominee
közvetítő

Megrendelő
Megrendelő

A UK LLP számlájával lekönyveli a
beszerzést

• A terméket kiszámlázza az offshore kereskedőnek

• A terméket továbbszámlázza a nominee
közvetítőnek

• A terméket kiszámlázza a megrendelőnek
• Rendelkezik EU ÁFA regisztrációval ezért a
megrendelő fizeti az ÁFA-t.
• Társasági adó Cipruson 10%, Man-szigeteken 0%

• Lekönyveli a számlát és teljesíti a bevallás és a
jelentési kötelezettségeit.

Magyar Szolgáltató

Offshore / Onshore

Megrendelő

közvetítő
•Elvégzi a
szolgáltatás
alvállalkozóként
•Kiszámlázza a
Közvetítőnek

•Árréssel tovább
közvetített
szolgáltatás
•A nyereség akár
adómentes

•A közvetítő
számlája alapján
elszámolja a
szolgáltatást

Hátrányok
 egyes országokban magas kockázatú a használata (pl. Oroszország)
 a szolgáltató és a közvetítő tulajdonosi szerkezetét szét kell választani
Előnyök
 szalonképes nominee közvetítő partnert lehet választani
 nulla vagy nagyon alacsony adóterhelésű nominee közvetítésre is lehetőség van
(pl. UK LLP vagy IOM)

Működés
A magyar megrendelő az offshore
magyar képviselőjétől megrendeli a
szolgáltatást, majd az offshore közvetítő
cég magyar alvállalkozókkal teljesít.

Magyar

Megrendelő

Hátrányok
Offshore /
Onshore
közvetítő


Magyar
ügynök



több magyar cég fenntartása,
szétválasztott működése
a szolgáltató és a közvetítő tulajdonosi
szerkezetét szét kell választani

Előnyök

Magyar
Szolgáltató



szalonképes nominee közvetítő partnert
lehet választani
nulla vagy nagyon alacsony
adóterhelésű nominee közvetítésre is
lehetőség van (pl. UK LLP vagy IOM)

Kérdések








Tőkére vagy kölcsönre van szüksége
a cégnek
A tőke és a kölcsön megfelelő
aránya
A választott pénznemek árfolyamok
kockázata
A visszafizetés feltételei
A kamat megfelelő mértéke
Kamatfizetésre vonatkozó forrásadó

Megoldások





Pénzintézetek közbe iktatása
Átváltható kölcsönök, kötvények
Kettős valuta árfolyamú kölcsön
Finance Company a csoporton belül

Bank, Tőzsde,
Kötvények, etc.

Offshore
Finance
Company

Tőke

Leánycég

Holding

Holding
• A holding
fedezetként
elhelyezi a
leánycégének
szükséges tőkét

Betét

Saját Bank
• A bank a holding
által kijelölt
cégnek hitelt
nyújt, a betétre
kamatot fizet

Hitel

Magyar Cég
• A magyar cég a
hitelre kamatot
fizet, amivel
csökkenti az
adóalapját

Hátrányok

a bank, pénzintézet, szövetkezet alapítás és fenntartása költséges

kizárólag saját tőkéből finanszíroz, esetenként nehezen módosítható

további más banktól igényelt finanszírozást nehezítheti

deviza kockázat ha a betét és a hitel, illetve a visszafizetés forrásának devizaneme eltér
Előnyök

a pénzintézetnek fizetett kamat korlátlanul elszámolható a magyar cég költségei között

magasabb kamatmarzs használata

a kamat után nem kell forrásadót fizetni

nem kell vezetni transzferár nyilvántartást, nem kell bejelenteni a szerződéskötést az adóhatóságnak

Holding
• A holding
fedezetként
elhelyezi a
leánycégének
szükséges tőkét

Betét

Bank

Hitel

• A bank a holding
által kijelölt
cégnek hitelt
nyújt, a betétre
kamatot fizet

Magyar Cég
• A magyar cég a
hitelre kamatot
fizet, amivel
csökkenti az
adóalapját

Hátrányok

a külföldi bankban tartott pénz vagy értékpapír különböző arányban lehet a hitel fedezete

kizárólag saját tőkéből finanszíroz, esetenként nehezen módosítható

további más banktól igényelt finanszírozást nehezítheti

deviza kockázat
Előnyök

a pénzintézetnek fizetett kamat korlátlanul elszámolható a magyar cég költségei között

a kamat után nem kell forrásadót fizetni

nem kell vezetni transzferár nyilvántartást, nem kell bejelenteni a szerződéskötést az adóhatóságnak

Holding
• A holding saját vagy
idegen tőkéből hitelt
nyújt a magyar cégnek

Magyar Cég
• A magyar cég a hitelre
kamatot fizet, és
törleszti a tőkét

Hátrányok

Alul-tőkésítettségi szabály – a saját tőke háromszorosát meghaladó nem-pénzintézeti kölcsönre
fizetett kamat elszámolásának korlátozása

kizárólag saját tőkéből finanszíroz, esetenként nehezen módosítható
Előnyök





kisebb költség
a kamat után nem kell forrásadót fizetni
nem kell vezetni transzferár nyilvántartást, nem kell bejelenteni a szerződéskötést az adóhatóságnak

