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off-shore
Ma több mint ötven olyan helyszín van a világon, ahol offshore társasági jogalkotással foglalkoznak. Bizonyos helyeken új és korszerű társasági törvényeket vezettek
be, amelyeket kifejezetten a nemzetközi üzleti élet igényei szerint alakítottak ki, míg
másutt a már meglévő hazai törvényeket módosították az offshore elvárásoknak
megfelelően.

Milyen a jó offshore terület?
A nemzetközi kereskedelemre vagy
beruházásra a legmegfelelőbb olyan
országot választani, ahol nincsenek
devizakorlátozások és a társasági
törvények is kedvezőek. Persze ez
önmagában még kevés lenne. Hiába
ugyanis a kedvező adózási szabályozás, ha nem garantált a politikai és
gazdasági stabilitás.
Ma több mint ötven olyan helyszín
van a világon, ahol offshore társasági jogalkotással foglalkoznak. Bizonyos helyeken új és korszerű társasági
törvényeket vezettek be, amelyeket
kifejezetten a nemzetközi üzleti élet
igényei szerint alakítottak ki, míg másutt a már meglévő hazai törvényeket
módosították az offshore elvárásoknak megfelelően. A leglényegesebb
azonban, hogy a jogszabályok tegyék
lehetővé az alacsony alaptőkeigényt, a
minimális vagy tetszés szerint alkalmazható bejelentési kötelezettségeket, hogy az igazgatósági üléseket és
a közgyűléseket bárhol meg lehessen
tartani, ki lehessen nevezni névleges
igazgatókat, tisztségviselőket és részvényeseket, illetve, hogy a számviteli
jelentéseket ne legyen kötelező ellenőriztetni.
A jogi keretek és a stabil politikai, gazdasági háttéren kívül fontos
a korszerű kommunikációs, illetve
közlekedési kapcsolat is az offshoreközponttal, hiszen éppen ez a záloga
annak, hogy akár a világ másik feléről is igénybe vehetik a szolgáltatásait.
Persze hiába a jó kommunikációs kapcsolat, ha a vonal két végén nem értik
egymást a felek, tehát a választáskor
elhanyagolhatatlan szempont a nyelvtudás. Megfelelő banki kapcsolatok is
elengedhetetlen feltételei az offshore
helyszínnek.

Azokon a területeken, amelyek kettős adózást elkerülő szerződésekkel
rendelkeznek, minimalizálhatók az
osztalékra és jogdíj fizetésére kivetett
forrásadók. Azok az offshore központok, amelyek a kettős adózás elkerüléséről szóló szerződésekkel rendelkeznek, bizonyos „nem offshore imázsra”

R

is szert tettek és ily módon „kozmetikázottabb” formában jelenhetnek meg.
Ahol ilyen szerződéseket nem kötöttek,
azok általában nem vetnek ki társasági
adókat a társaság nyereségére és általában csak egy rögzített éves engedélyezési díj vagy adó fizetését kérik a
társaságoktól. (crwwgroup.net)

Egy „adóparadicsomban”
• korlátolt a felelősség,
• az igazgatók felelőssége a lehető legkisebb,
• tetszőleges vagy elhanyagolható mértékű a törvényes bejelentési kötelezettség,
• megengedett a névleges tulajdonosok használata,
• lehetőség van bemutatóra szóló részvények kibocsátására,
• a tényleges tulajdonosok közzététele nem szükséges vagy csak néhány speciális hivatalba szükséges bejelenteni,
• széles körű cégnév és végződés használható a korlátolt felelősség kifejezésére,
• alacsony az alaptőke-követelmény,
• a világon bárhol megtarthatók az igazgatói illetve tulajdonosi közgyűlések,
• nem követelik meg, vagy csak minimálisan a könyvvezetést és a könyvvizsgálatot.

Megoldások
Az offshore cégek általános felhasználási területe
az EU-n belüli és kívüli nemzetközi kereskedelem,

A LichTax Kft. partnerei liechtensteini és ségleteiknek és igényeiknek megfelelően.
ciprusi koncessziós engedéllyel rendelke- Ebben nagy súlyt helyezünk a mindenre
ző vagyonkezelő és adótanácsadó cégek: kiterjedő részletes megbeszélésnek és
személyes tanácsadásnak, legyen az akár
A LichTax Kft. a következő szolgáltatá- a mi irodánkban, akár az Ügyfeleinknél .
sokkal áll ügyfelei rendelkezésére:
A LichTax Kft. liechtensteini és ciprusi
• Liechtensteinben, vagy más kedvező partnerei nemzetközi tapasztalattal renadózású régiókban offshore társasá- delkező jogászokból, adótanácsadókból,
gok, alapítványok és részvénytársaság- vagyonkezelő és gazdasági szakembeok alapításának előkészítése, képvisele- rekből.áll. Igény esetén Magyarországon
te és ügyeinek intézése;
a LichTax Kft. igazságügyi könyvvizsgá• Kereskedelmi-, pénzügyi, vagy ingat- lókkal segíti ügyfelei döntését.
lanüzletek;
A mai követelményeknek és igényeknek
• Befektetési tanácsadás és ingatlanke- megfelelő eredményességet és biztonzelés;
ságot nyújtó infrastruktúrával segítjük a
• Könyvelés, mérlegkészítés és ellenőrzé- gyors – akár néhány órán belüli – alapítsi tevékenység;
vány és cégalapítást Liechtensteinben és
• Pénzügyi-, gazdasági- és adótanács- más célországban.
adás Liechtensteinben és az adott or- Ügyfeleinknek és üzleti partnereinknek
szágban.
abszolút diszkréciót és mindenre kiterjeLegfontosabb törekvésünk, hogy Ügyfe- dő névtelenséget nyújtunk a törvényileg
leinkkel együtt személyre szabott megol- rögzített adó-, bank- és üzleti titoktardást dolgozzunk ki az ő mindenkori szük- tás keretein belül.
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Az egyik legnépszerűbb európai helyszín Ciprus

Minden vállalkozásnak és magánszemélynek
joga van adóterhelését, fizetendő adóját a
lehető legnagyobb mérték csökkenteni, a vonatkozó jogszabályok kereti között. A helyi és a
nemzetközi adótervezés segítségével az adózók
széles körben használt megoldások segítségével
növelhetik tőkéjük megtérülésének hatékonyságát, elkerülve az adócsalás vagy az adóelkerülés vádját.

A nemzetközi adótervezés és a magyar adózó
A magyar vállalkozók és magánszemélyek talán
nem is tudják, hogy mennyire liberálisan szabályozott a külföldön bejegyzett jogi entitások használata hazánkban, milyen sok hatékony EU belüli és
kívüli eszköz van a kezükben az adóterhek csökkentésére és a befektetett tőke megtérülésének
növelésére.
Az átlag magyar adózónak viszont van egy
rendkívül nagy hátránya egy, az offshore cégeket használatát szigorúan szabályozó, kontrolláló,
korlátozó ország polgárával szemben. Ez pedig
az adózásban és egyáltalán a pénzügyekben való
járatlanság, képzetlenség, ami az elmúlt évtizedek
oktatási rendszerének i köszönhető.

www. lichtax. eu
lichtax@alconsul.hu

• Tanácsadás a helyszínválasztás, megalapítás, fenntartás, adótervezés és a megfelelő offshore megoldások témakörében

fotó: sxc.hu

Adótervezés vagy adókerülés

Az offshore cégeket és általában az adótervezésben használt különböző struktúrákat Európa és a
világ sok országának adópolitikája tekinti szalonképtelen, a társadalmat megkárosító, a költségvetési bevételt jelentősen csökkentő eszközöknek
– annak ellenére, hogy sok, állam által kontrollált
vállalkozás vagy esetleg költségvetési szerv használja előszeretettel a járulékot, személyi jövedelemadó csökkentő „egyéb” megoldásokat.
Hiába deklarálják álszent módon ördögtől valónak az összetett vagy egyszerű adótervezési
stratégiák használatát egyes adóhatóságok és
adópolitikusok, a világ befektetéseinek 50%-a –
más kutatások szerint 60%-t – tartják offshore
cégekben – már ami megmaradt belőle a jelenlegi
krízis után.

adó – tanács - adó

nek fizethető osztalék és egyéb jövedelem juttatását magas forrásadóval büntető országokban.
Sokan ódzkodnak az összetett céghálók kialakításától, a névleges szolgáltatások igénybevételétől, magánalapítványok felállításától – részben a
magasabb ár, részben a laikus számára nehezebb
átláthatóság miatt. Tapasztalatunk viszont azt
mutatja, hogy a körültekintően kivitelezett struktúrák hatékonysága, használhatósága, biztonsága és fenntarthatósága lényegesen jobb, mint az
névleges szolgáltatások nélküli, olcsó, egyszerű és
népszerű karibi IBC vagy amerikai LLC kizárólagos
használata.

a vállalat csoport finanszírozás, szellemi javak –
szoftverek, szerzői jog alá tartotó művek, etc . kezelése, családi vagyon védelme és befektetése,
részvények, részesedések tartása (holdingok) és
osztalék összegyűjtése, kamat és árfolyamnyereség adó csökkentése. Mindemellett sok független
tanácsadó használja az offshore pénzügyi centrumokat, valamint egyes tevékenységeknél a személyi jellegű költségek csökkentésére is van offshore
megoldás.
Miután megterveztük az offshore cég bevételeit – ami csökkenti vagy átcsoportosítja az adóköteles vagy magas adóterhelésű bevételeinket
– meg kell tervezünk a cégben felhalmozott tőke
újra befektetését vagy „elfogyasztását”. Hogy a
fogyasztás vagy befektetés ne okozzon további
adózási problémákat körültekintően kell kiválasztani a felhasználási területnek megfelelő entitásokat, amelyek lehetnek onshore vagy offshore
cégek, trust-ok, magánalapítványok, személyegyesítő vagy hibrid cégek.
A hazai szabályok kedveznek a szellemi javak és az osztalék összegyűjtésére, kifizetésére
létrehozott offshore cégeknek, amelyek magyar
cégekkel kombinálva nagyon hatékony megoldások lehetnek a hazánkkal kettő adóztatás elkerülő
egyezménnyel rendelkező, de az offshore cégek-

The Company House Kft.
telefon: +36 (20) 583-8385
web: www.offshore.co.hu
e-mail: info@offshore.co.hu

Gyakori hibák
Az adóterheléstől mentes entitások alapításkor
elkövetett tipikus hiba a névleges szolgáltatások
– külföldi, adminisztratív funkciót ellátó tagok, tulajdonosok és igazgatók - igénybevételének mellőzése, ami cég használatát adókötelessé teheti, illetve az egyik fő előnyét, az anonimitást veszíti el.
Gyakori probléma még a nem megfelel cégforma
és helyszín kiválasztása, bár ezek utóbb aránylag
könnyen és problémamentesen korrigálhatók.
Tanácsadók vagy közvetítő
Aki offshore vagy máskülföldi cég alapításán
gondolkozik, legalább két tucat magyar cég vagy
közvetítő közül választhat magának megfelelő partnert. A piacon lévő szolgáltatók töredéke
foglalkozik valóban adótervezéssel és az ehhez
szervesen kapcsolódó szolgáltatások közvetítésével vagy szervezésével. A legnagyobb szolgáltatók
kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkeznek külföldön és belföldön egyaránt – amely segítségével
ügyfeleik magas színvonalú banki, befektetési és
jogi tanácsadó szolgáltatást vehetnek igénybe elvárásaiknak és igényeiknek megfelelően.Céltól
függően többféle színvonalú szolgáltatásból választhat a magyar ügyfél. Aki már tapasztalt és
egyszerű megoldásokat alkalmaz, az könnyen talál
olcsó szolgáltatót. Aki összetettebb, hosszú távú
megoldásokat keres és szerteágazó tanácsadói
szolgáltatásra van igénye kevesebb és magasabb
díjjal dolgozó, de akár évtizedek óta a piacon lévő
partnert találhat magának.

• Cégbejegyzés. Cégalapítás bármely kedvező adózású régióban
• Ügyfeleink minél gyorsabb kiszolgálása érdekében offshore cégalapítás akár itthon is órák alatt
• Társasági szerződések összeállítása és elkészítése
• Vállalatok és trustok létrehozása
• Székhely/ képviselő biztosítása
• Igazgatók és névleges tulajdonosok biztosítása
• Közreműködés külföldi bankszámla megnyitásában és számlavezetésben
• Külkereskedelemi ügyletek végrehajtása, ügyfeleink utasítása alapján
• Akkreditívekkel kapcsolatos szolgáltatások
• Számlák előkészítése ügyfeleink cégei számára
• Szerződések jóváhagyása és aláírása
• Fejlett postatovábbítási, telefon és faxátirányítási és e-mail szolgáltatás
• Fordítási szolgáltatás

•
•
•

KÖNYVVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Kötelező könyvviteli szolgáltatás
Könyvvizsgálat.
ÁFA tanácsadás, - bejegyzés, és ezzel kapcsolatos egyéb szolgáltatások

OFF-SHORE CÉGEK ALAPÍTÁSA, LEHETŐSÉGEK
A NEMZETKÖZI ADÓTERVEZÉSBEN
NEMZETKÖZI ADÓKONFERENCIA
2008. november 7., péntek
Corinthia Grand Hotel Royal
Előadóink:
Dr. Kóka Gábor manager Deloitte Zrt.
Dr. Rybaltovszki Péter ügyvezető Chrystal World Wide Limited
Kiss László partned Chrystal World Wide Limited
Dr. Christian Reichart ügyvezető Crystal Trust Ltd. (Liechtenstein)
Elena Dheere ügyvezető Crystal Business Solutions Ltd. (Cyprus)
Ajánló és témakörök:
Minden cég életében fontos szerepet játszik az adóoptimalizálás, hiszen jelentős összegeket
takaríthat meg, ha pénzügyeit helyesen megtervezi. Hogyan csökkentheti, vagy takaríthatja meg
a fizetendő adóterheket? Rendezvényünkön előadóink gyakorlati tanácsokat adnak,
valamint bemutatják saját országuk off-shore lehetőségeit.
Miért érdemes off-shore céget alapítani? * A nemzetközi adótervezés módszertana * Optimális készpénz elosztás és hazatelepítés * Hazai és külföldi adóterhek minimalizálása * Külföldön keletkezett
jövedelem elosztásának optimalizálása * Off-shore társaságok a nemzetközi adótervezésben * Adótervezési lehetőségek * Holding struktúrák multinacionális vállalatok adótervezéséhez * Adótervezés offshore cégekkel és nemzetközi struktúrákkal * Adótervezési konstrukciók * Gyakori helyszínek
* Az európai unió kínálta lehetőségek * Könyvelési és könyvvizsgálati szabályok * Vagyontervezés
és a személyes vagyon védelme * Vagyonkezelő alapítványok * Liechtenstein egy nagy vihar után *
Ciprusi szabályok * Konzultáció

További információk:
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Tel: 220-0363 * Fax: 788-2665
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Web: www.systemmedia.hu
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