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Oka
 Vagyonosodási vizsgálat
 Vagyontípusú adók
bevezetése
 Válás
 Örökösödési problémák
 Nyugdíjba vonulás
 Családi vagyon
összetartása
 Magas (ill. fájdalmas)
tőkejövedelmet terhelő
adók

Eredménye
 Adómentes vagy alacsony
adóterhelésű jövedelem –
nagyobb megtérülés
 VV illeték mentes ingó és
ingatlan értékesítés
 Örökösödés - illeték
mentesen
 Take over, Buy outs
adómentesen
 Anonim tartás és újrabefektetés

Jellemzői
 az első keresztes hadjáratok
idején kialakult
vagyonkezelési forma
 angol-szász jogrendszerben
használható hatékonyan
 nincs bejegyzése,
cégnyilvántartása
 alapító nem tulajdonosa a
vagyonnak
 a trustee (vagyonkezelő)
tekinthető a vagyon
tulajdonsának, és a
kedvezményezett
(Beneficiary) részesül a
jövedelemből, jogokból

 Svájc és Liechtenstein elismeri
a trust-jogot – részben a 1985.
évi Hágai egyezmény
alapján
 lehet visszavonható, vagy
visszavonhatatlan
 lehet határozott vagy
határozatlan idejű
 nem önálló jogi személy
 jelenlegi keretek között a
legtöbb polgári jogot
használó országban, így
Magyarországon is nagyon
nehéz használni, vagy
lehetetlen

 Teljes adómentesség vagy
nagyon alacsony adó(illeték)
kulcs
 Nincs publikus nyilvántartás a
kedvezményezettekről
 (Névleges) kuratórium,
Meghatalmazott,Vagyonkeze
lő és Kedvezményezett
 NINCS tulajdonosa, csak
alapítója
 NINCS üzleti tevékenysége
(vagy csak kis mértékű)
 Alacsony szintű vagy
semmilyen diplomácia
kapcsolat (pl. Karib térség)

 Büntető jogi védelem a bevitt
vagyonra (bizonyos feltételek
mellett)
 Rövid bejegyzési határidő,
gyors változtatás
 Aránylag olcsó alapítás és
fenntartás
 Stabil politikai és
adórendszerek
 Szalonképes jogi személyiség
 Általában csak saját
vagyonból gazdálkodik, nem
fogad támogatásokat
 Nincs telephely
keletkeztetése probléma

Elemei
 Alapító: Az Alapító az a személy vagy jogi személyiség, amely bejegyezteti
az alapítványt a panamai nyilvános cégjegyzékbe Az alapító nem
rendelkezik befolyással az alapítvány irányítása felett, és csak akként az
egyénként ismerik el, aki bejegyeztette az alapítványt a nyilvános
cégjegyzékbe, amikor a jogi személyiséget eredetileg nyilvántartásba
vették.


Tanács: Az alapítvány tanácsa ugyanazt a célt szolgája, mint egy
részvénytársaság
igazgatótanácsa.
A
tanácstagok
mindegyike
bejegyzésre kerül a nyilvános cégjegyzékben nevükkel, címükkel és
azonosító adataikkal együtt az alapítvány tanácsának tagjaként. A kijelölt
tanács nem bír irányítással az alapítvány vagy annak bármilyen vagyona
felett



Védnök: A védnök egy személy vagy egy jogi személyiség, aki az
alapítványt és minden tulajdonában lévő vagyont tulajdonképpen kezeli.
A védnököt az alapítvány tanácsa nevezi ki az alapítvány létrehozásakor,
azonban ha felhatalmazással bír, a tanácstagokat bármikor, bárki
hozzájárulása nélkül eltávolíthatja. A védnököt bizalmasan választhatják,
egy „Private Protectorate Document” okiratban, amelyet az alapítvány
tanácsa ír alá. Így tehát a védnök titokban tarthatja a pozícióját a
nyilvánosságtól.

További Elemei


Egy
magáncélú
alapítványnak
nem
tulajdonosai
vannak,
hanem
Kedvezményezettek:
kedvezményezettjei. Az alapítvány kedvezményezettjeit a védnök választja egy egyszerű, bizalmasan
megírt végrendelettel, vagy sokkal formálisabb módon, az alapítvány alapszabályzatában. Az alapítvány
úgy is létrehozható, hogy a védnök a kizárólagos kedvezményezett egészen saját elhalálozásáig, amikor
az alapítvány továbbra is folytatja a tevékenységét a többi kedvezményezett javára.



Végrendelet: A végrendelet (Letter of Wishes) egy a védnök által írt egyszerű levél, amely konkrétan
meghatározza, hogy az alapítvány vagyonát hogyan kezeljék, vagy osszák szét egy olyan hirtelen
esemény bekövetkeztekor, mint a védnök elhalálozása vagy cselekvőképtelenné válása. A
végrendeletnek azt is tartalmaznia kell, hogy az alapítvány továbbra is működjön-e, és legyen egy új
védnöke vagy a védnök halála esetén meg kell-e azt szűntetni. Nincsen egy speciális formai követelmény
a végrendeletre vonatkozóan, és bármikor megírható és megváltoztatható az alapítvány bejegyzése
után a védnökök kérésére. A végrendeletet lehet elzártan tartani, vagy nyilvántartásba lehet vetetni.



Az Alapítvány alapító okirata: Az alapítványi alapító okirata ugyanazt a funkciót tölti be, mint a
végrendelet, mivel az alapító okiratnak is pontosan meg kell határoznia, hogy az alapítvány vagyonát
hogyan kell kezelni vagy felosztani egy olyan hirtelen esemény bekövetkeztekor, mint a védnök halála
vagy cselekvőképtelenné válása. Az alapító okiratoknak azt is tartalmazniuk kell, hogy az alapítvány
továbbra is működjön-e és legyen egy új védnöke, vagy meg kell-e szűntetni a megnevezett eset(ek)ben.
Az alapító okiratot egy meghatározott formátumban kell megírni, azonban a tartalma bármikor
megváltoztatható a védnökök kívánságára miután az alapítványt bejegyezték.

Helyszínek
 Ausztria
 Bahama
 Holland Antillák
 Liechtenstein
 Panama

További helyszínek:
Dominika, Belize, Ciprus,
Málta, Nevis, St. Kitts, Svájc

Sajátosságok
 5% illeték, 70 000 EUR alap
 Nincs audit, 10 000 USD alap
 Beszámoló készítés
 30 000 CHF alap és 1 000
CHF éves adó
 Liechtensteinihez hasonló
jogszabályok, olcsó
szolgáltatások, helyi
igazgatók, 250 USD éves
adó

Alapítvány
 Rockefeller Alapítvány
 Ford Alapítvány
 INGKA Alapítvány
 Wallenberg Alapítvány

Tulajdon
 Exxon
 Ford
 IKEA
 Skandinaviska Banken

 Charles Feeney alapítványa

 Duty Free Shops

 Carlsberg Alapítvány
 Roman Abramovics
alapítványa

 Carlsberg A/S
 ?

Offshore cég
 Részvény jegyzés
 Kölcsön nyújtás
 Tőke emelés





Részvény eladás
Kölcsön visszafizetés
Tőke leszállítás
Befektetés más cégbe

Alapítvány
 Ajándékozás


Illeték mentes, ha olyan
helyszínen történik, ahol nincs
ajándékozási illeték, vagy a
magyar törvények alapján
mentes

 Adomány


Adókedvezményt nem lehet
érvényesíteni az ilyen
kedvezmények után
érvényesíteni

 Kölcsön nyújtás
 Befektetés más vállalkozásba
és kivétel osztalékként
 Royalty bevétel - néhány
helyszínen

1995. évi CXVII. Törvény a
személyi jövedelemadóról
1. számú melléklet az 1995. évi
CXVII. törvényhez
Az adómentes bevételekről
3. A közcélú juttatások körében
adómentes:
3.2. az az összeg, amelyet
3.2.2. vállalkozási tevékenységet
nem folytató alapítványtól,
közalapítványtól, egyesülettől kap
a magánszemély, feltéve, hogy az
alapítvány, a közalapítvány, az
egyesület a részére történő
befizetésről (nem pénzbeli
juttatásról) adó- vagy adóalapcsökkentés igénybevételére
jogosító igazolást nem ad (adott)
ki,

Feltételek
 az adományt nem kaphatja az
alapítvánnyal munkaviszonyban
vagy
egyéb,
PTK
szerinti
jogviszonyban
álló
személy,
illetve






az alapító
az adományozó
a támogató

Valósítsa meg az
adókedvezmény célját /SZJA tv.
1.§ (4)/

Feladata:
az offshore cégek részesedéseinek
tartása ,

Magánalapítvány

a csoport kp tartalékainak,
kedvezményezettek pénzpiaci
befektetéseinek kezelése

Feladata:
Működő (termelő) és vagyonkezelő
cégek részesedéseinek tartása,
értékesítése, tevékenység
finanszírozása, tulajdonos
anonimitásának fenntartása

Offshore Holding
1

Offshore Holding
2

Feladata:
Működés/Termelés
Termelőeszközök tartása és kezelése
Befektetések, Személyi szükségletek
kezelése

Működő Cég

Vagyonkezelő
Cég

Vagyonkezelő
Cég

1

2

Feladata:
magánvagyon kezelés
készpénz, pénzpiaci
befektetések, részvények,
üzletrészek tartása

Magánalapítvány

Feladata:
V1 - Személyes használatra
szánt ingó és ingatlan
tartása és kezelése
V2 - Befektetésre szánt
ingatlan tartása,
értékesítése, hasznosítása

Vagyonkezelő 1

Vagyonkezelő 2

