Jersey
Jersey, a Csatorna-Szigetek közül a legnagyobb, a világ egyik legjelentősebb nemzetközi
pénzügyi központja. A stabilitás és megbízhatóság sikeres kombinációjával Jersey immár közel
fél évszázada a világ pénzügyeinek élvonalában tudott maradni. Az a kormányzati
elkötelezettség amivel folyamatosan ösztönözték a magas szintű üzleti szolgáltatásokat,
valamint a jogi és egyéb szabályozások átfogó infrastruktúrája együttesen szolgálják a
befektetők bizalmának elnyerését. Jersey státusa mint Koronagyarmat (Crown Dependency)
alkotmányos önkormányzati jogokat és igazságszolgáltatási függetlenséget biztosít a
szigetnek. Ezzel egy olyan független nemzetközi pénzügyi központ előnyeit kínálja úgy a
vállalkozásoknak, mint a befektetőknek, amely közel van az Egyesült Királysághoz és a
kontinentális Európához.
Szabályozás
Szabályozási szempontból Jersey az Offshore Pénzügyi Központok élvonalában található. Az
OECD Jersey-t felvette az olyan jogrendszerek ‘Fehér listájára’, ahol alapjában
megvalósították az OECD által felállított nemzetközileg elfogadott adózási normákat; ezzel
elkülönül számos más jogrendszertől, amelyek vagy nem érvényesítették ezeket a normákat,
vagy elkötelezték magukat mellettük, de még nem valósították meg azokat. Ebben a
hónapban tette közzé az IMF a legutóbbi felméréséből levont következtetéseit, és Jersey
széleskörű elismerést kapott az IMF-től, amely dícsérte Jersey szabályozási és ellenőrzési
rendszerének magas színvonalát. A ‘Financial System Stability Assessment Update’ (A
Pénzügyi Rendszer Stabilitását Értékelő Frissítés) című jelentés kimondja, hogy Jersey a
nemzetközi pénzügyi központok ‘felső kategóriájába tartozik, beleértve a G20 és az EU ilyen
központjait is.
Ott ahol összehasonlításokat tehetünk más jogrendszerekkel úgy helyezhetjük mindezt
perspektívába ha megállapítjuk, hogy Jersey a FATF 49 általános ajánlásából 44-et alkalmaz,
szemben például Nagy-Britanniával (36) és Svájccal (33). Minden pénzügyi vállalkozás a
Jersey Financial Services Commission (‘JFSC’) (Jersey Pénzügyi Szolgáltatások Bizottsága)
szabályozása alatt működik, mely rendszeresen felkeresi a szabályozott vállalkozások irodáit
annak biztosítására, hogy a Szabályozásokat (Regulations) és a Magatartási Kódexet (Codes
of Practice) következetesen betartsák. A Bíróságok ugyanakkor továbbra is szigorú ellenőrzést
gyakorolnak minden, valamely ügyfél ügyeibe való betekintési próbálkozás felett, és
visszautasítanak bármilyen kutakodási akciót akár egy politikai párt, egy adóhatóság vagy
egy külföldi bíróság részéről, ha jogellenes tevékenység vagy súlyos csalás alapos gyanúja
nélkül kívánnak nyomozni egy személy, vállalat vagy tröszt után.
MI A Trust?
•

A trust egy olyan jogi kötelezettségvállalás, amely akkor jön létre, amikor egy egyén
vagy egy jogi személy (az alapító (settlor)) vagyon/eszközök – szinte bármiféle
vagyon/eszköz – jogi tulajdonjogát átruházza egy másik személyre vagy személyekre.

•

E személyeket megbízottnak (trustee) nevezik, akik a vagyont/eszközöket nem a saját
hasznukra, hanem a kedvezményezettek hasznára tartják, és e kedvezményezettek
lehetnek személyek, de lehetnek karitatív, vagy nem-karitatív célkitűzések is.

•

Fontos, hogy az átruházás ellenértékmentes legyen, egyébként a tranzakció valamely
más jogi forma jellemzőit veszi fel.

•

A trust tehát úgy határozható meg, mint a trust-megbízottakra háruló olyan
egyetemes kötelezettség, mely szerint a trust vagyonát a kedvezményezettek javára
tartják és kezelik, összhangban a trust feltételeivel.

•

Trust létrehozható akár egy Megállapodással (Settlement), amelyet úgy az Alapító
(Settlor), mint a Megbízott (Trustee) aláír, vagy egy Trust Nyilatkozattal (Declaration of
Trust), amelyet csak a Megbízott (Trustee) ír alá. A tröszt Alapítója (Settlor) vagy
kezdeményezője általában készít egy Végrendelet is (Letter of Wishes) a Megbízott
(Trustee) részére, és bár e kívánságlevelek nem kötelezőek a megbízottak (trustees)
részére, ezeket általában figyelembe veszik.

A Trust előnyei
•

Ingatlanvagyon tervezés: A vagyon Trustre való átruházásával az Alapító (Settlor) már
nem tulajdonosa ennek vagyonnak/eszközöknek és ezért IHT és öröklési illetékek/adók
szempontjából ezek már nem részei az ő vagyonának.

•

Nincs jogi követelmény, hogy egy trustot bármely hatóságnál be kelljen jegyezni, és a
trust megbízási okmány sem lehet hivatalos vizsgálódás tárgya; a trust privát
megállapodás marad az Alapító (Settlor) és a Megbízottak (Trustees) között.

•

Trust létrehozásakor nincs eljárási illeték vagy egyéb pénzügyi/adó teher és egy trust
létrehozásának a költsége nem túlzott szemben más komplex struktúrákéval.

•

A bíróságok szigorúan résen vannak a trusztokat illető nyomozások ügyében és ezért
ezek magánjellegűek maradnak, szemben a vállalatokkal és az alapítványokkal. Ha
folyamodványt nyújtanak be egy bírósághoz akkor ott alaposan kivizsgálják az ilyen
folyamodvány megalapozottságát mielőtt az ügyet tárgyalásra engedik.

A Tröszt hátrányai
•

Számos jogrendszer nem ismeri el a trust érvényességét és bármely ilyen
vagyont/eszközt "szemfényvesztésnek" minősít és ezeket a vagyonokat/eszközöket és
az ezekből származó bármely jövedelmet a trust jellegétől függően az alapító, vagy a
kedvezményezett vagyonának/eszközének tekint.

•

A trust nem önálló jogi személy ezért nem is tulajdonosa a benne lévő vagyonnak. A
vagyon tulajdonosai a Megbízottak (Trustees).

•

Egy trust használhatósági köre korlátozottabb, mint egy vállalaté vagy Partnerségé,
mivel ezt általában hosszabb távra hozzák létre és nem használják kereskedelmi célú
szervezeti formaként.

Jersey Korlátolt Felelősségű Társaság (Jersey Limited Companies)
A Jersey Korlátolt Felelősségű Társaságokat (Jersey Limited Companies) a módosított
társasági törvény (Companies (Jersey) Law 1991) szerint jegyzik be.
-

Minden Jersey-i társaság nulla adózási sávba tartozik, beleértve a Jersey
kereskedelmi/gazdasági társaságokat. Az egyetlen kivételt ez alól a Pénzintézetek és
felhasználó (utilising) társaságok jelentik, amelyekre az adósáv 10%, illetve 20%.

-

Jersey az EU-n kívül van, de szoros közelségben egy Egyesült Királysághoz és
Európához.

-

A Jersey-ben honos/rezidens társaságok … a UK/Jersey kettős adózást elkerülő
egyezmény feltételei szerint jogosultak az Egyesült Királyságbeli nyereségadó alóli
mentességre.

-

A vállalatcsoportokat terhelő adózási terhek csökkentésére a kettős adózás
elkerüléséről szóló egyezményekkel a Jersey vállalatok beilleszthetők más
jogrendszerek struktúráiba.

-

A Jersey cégvezetők jóhiszemű (bona fide) cégvezetők és nem meghatalmazottak
(nominees), a cégmenedzsment és irányítás Jersey-ben történik.
JERSEY ALAPÍTVÁNYOK (JERSEY FOUNDATIONS)

•

Mi az alapítvány (Foundation)?

-

Az alapítványt úgy lehet legjobban jellemezni, mint egy vállalat és egy trust
kombinációját. Elkülönült jogi személyiséggel rendelkezik, saját vagyonnal
rendelkezhet, szerződéseket köthet harmadik felekkel, pert indíthat és perbe fogható
saját nevében és kapacitásában, de nincsenek részvényesei. A vagyont a
kedvezményezettek és/vagy a karitatív vagy nem-karitatív célok javára tartják.

-

Alapítvány akkor jön létre, amikor egy vagy több személy vagy jogi személy (az
Alapítók) (Founders) megszerkesztik az Alapítólevelet (Charter), amit a Cégbíróság
Hivatalában (Registrar at the JFSC) bejegyeznek, és melynek révén ezek az alapítók
vállalják, hogy adományokat (Foundation Assets) juttatnak a kedvezményezettek,
vagy a célkitűzés javára, ugyanakkor a Kuratórium az Alapítvány felé, és nem a
kedvezményezettek felé felelős. Nincs beszámolási kötelezettség, kedvezményezetti
jogok vagy kollektív akció (Saunders v Vautier).

-

Az új jogszabály nem csupán alternatív jogi formát kínál amit a potenciális ügyfelek
megfontolhatnak, nevezetesen az összes felügyelő testület által nagyra értékelt jogi
formát, mert szemben más jogrendszerekével, mint Panama vagy Liechtenstein,
Jersey nem követel minimális tőkeösszeget alapítványi vagyonként.

-

Az alapítvány vagyonát/eszközeit a Kuratórium (Council) kezeli..

JERSEY ALAPÍTVÁNYOK
Hasonlóságok a tröszttel
-

A Kuratórium (Council) egyénekből, vagy testületből áll, de lennie kell köztük egy
minősített félnek, akit a Jersey-i pénzügyi szolgáltatások törvénye (Financial Services
(Jersey) Law 1998) szerint bejegyeznek, mint a tröszt vállalati ügyvitel felelőse. Az
Equinox Trustees Limited cég ebből a szempontból minősített félnek minősül.

-

Az Alapítvány hasonló a tröszthöz, mivel vagyon/eszközök átruházására, vagy
'adományozására' kerül sor. Ez visszavonható (a legtöbb trust amivel mint megbízottak
(trustee) foglalkozunk visszavonhatatlan), és időtartama lehet korlátlan.

-

Ki kell jelölni egy Kurátort (Guardian) (hasonlóképpen, mint egy protektort (protector)
vagy végrehajtót (enforcer) a trösztöknél). A vagyon védelem alatt áll az Alapítók
hitelezőivel szemben.

-

Általában azért hozzák létre, hogy kezelje, megőrizze és igazgassa vagy befektesse a
vagyont/eszközöket az Alapító közeli hozzátartozói javára, valamint, hogy diszkréciót
és anyagi hasznot biztosítson.

Az alapítvány és a trust közötti különbségek
-

Az Alapítványt be kell jegyezni a cégbíróságnál (Public Registry (JFSC)) és a
Cégbírósági Hivatal (Registrar) felé éves díjat kell fizetnie.

-

Alapítólevele (Charter) egy közokirat, amely hivatalos vizsgálat tárgya lehet, ahol
legalább egy a Tanács tagjaként eljáró minősített személy neve közlésre kerül, és
hivatalosan nem létezik, amíg írásos alapítólevelét be nem jegyezték.

-

Saját jogi személyiséggel rendelkezik, ezért tulajdonosa saját vagyonának.

-

Meghatározott célkitűzéssel kell rendelkeznie, és bár működési köre korlátlan,
valamely meghatározott cél korlátain belül kell működnie.

JERSEY ALAPÍTVÁNYOK
Az alapítványok előnyei/hátrányai a trustokkal szemben
-

Az alapítvány külön jogi személyiséggel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy létezik egy
társasági valóság, és minden felelősség az alapítvány társasági felelőssége marad, és
nem pedig a Kuratórium tagjainak, vagy az Alapítóknak a felelőssége.

-

Az alapítványokat számos olyan jogrendszer is elfogadja, amely a trustokat nem
fogadja el.

-

Az alapítvány nem bontható meg és a kedvezményezettek nem kötelesek tudni,
hogy ők kedvezményezettek, nem kötelesek tudni, hogy mi a helyzetük, azaz inkább
védő és titkolózó jellegű.

-

Egy alapító lehet a Kuratórium (Council) tagja, valamint kedvezményezett és kurátor
(Guardian) is. Mivel az alapítvány be van jegyezve szükség van az alapítólevél
(Charter) hivatalos benyújtásával együtt a képviselő nevének a jóváhagyására is és
éppen ezért a költségek általában magasabbak, mint egy diszkrét trust létrehozásáé.

-

Bár a Kuratórium (Council) működési köre nincs korlátozva, saját meghatározott
célkitűzéseinek a kereteiben kell tevékenykednie (amelyek persze lehetnek
széleskörűek), míg a trust rugalmasabb eszköz potenciálisan korlátozás mentes
működési körrel és diszkrécióval, feltéve, hogy a tranzakciók a kedvezményezettek
érdekeit szolgálják. Az alapítványt lehetséges úgy kialakítani, hogy teljes mértékű
rugalmasságot biztosítson.

A JERSEY ALAPÍTVÁNYOK
Az alapítvány (Foundation) és a gazdasági társaság (Company) közötti hasonlóságok
-

Az alapítványt a cégbíróságnál be kell jegyezni

-

A vagyonnal egy külön jogi személyiség rendelkezik

-

A kurátorok feladatkörei hasonlóak az ügyvezetőkéhez (igazgatókéhoz)

-

Két vagy több alapítvány egyesülése (merger) engedélyezett

-

Az alapítványoknak lehetőségük van a gyorsított megszűnésre (summary winding up)

-

Az Alapítvány nevét fel kell tüntetni levélpapírján és kiadványain

-

Ki és bemenő "folytatólagosságok" (continuances) engedélyezettek.
Az alapítvány (Foundation) és a gazdasági társaság (Company) közötti különbségek

-

Nincsenek tulajdonosok, részvényesek könyve, vagy tulajdonrészt feltüntető részvény
igazolások és az alapítók vagy a kedvezményes tulajdonosok személyi adatait nem
adják ki nyilvánosan a Cégbíróságnak.

-

Kurátort (Guardian) kell kinevezni (hasonlóan a tröszt protektorához).

-

Az alapítványnál Kuratórium (Council), és nem Igazgatótanács (Board of Directors)
van.

-

Célokkal (Objects) kell rendelkeznie, ezek lehetnek a kedvezményezettek, valamely
célkitűzések, vagy mindkettő.

JERSEY ALAPÍTVÁNYOK
Az alapítványok céljai
-

Vállalatokkal összevetve az alapítványok nem helyettesítik, hanem inkább kiegészítik
azokat, és a legtöbb esetben ezeket elsősorban karitatív célokra használják, és a
vállalati tulajdonosok, mint pl. 'Holding társaság' vagy 'Anyavállalat' nevében lépnek
fel. Karitatív perspektívából nézve számos ilyen alapítványt hoztak már létre
tudományos, humanitárius, vallási és filantróp tevékenységekre, vagy ilyen céllal
létesített alapok (funds) kezelésére.

-

Alkalmazotti juttatások kezelésére, mint nyugdíjak és opciók.

-

Jogdíjak és egyéb típusú jövedelmek begyűjtésére.

-

Részvények tulajdonlására és/vagy befektetésére, magáncégek érdekeltségeire és
részvényeire és egyéb értékpapírokra.

-

Ugyanakkor számos alapítványt használnak családi és öröklési céllal, hogy megvédjék
a kiskorúság vagy beszámíthatatlanság hátrányával sújtott személyeket, akik emiatt
nem tudják vagyonukat kezelni.

•

JERSEY ALAPÍTVÁNYOK
Az alapítványok céljai

-

Védelmet nyújt a széttöredezéssel szemben és attól, hogy külső felek átvegyék az
irányítást egy olyan családi üzletben, amely több generáció óta létezik.

-

Garantálja pénzösszegek vagy vagyoni eszközök kifizetését egy vagy több család
tagjainak igényeik fedezésére.

-

Végrendelet helyettesítésére amivel kikerülhetők a komplikált öröklési problémák, a
kényszer öröklési szabályok.

-

Házasság előtti megállapodás helyettesítésére

-

Ingatlan vagy értékes ingó vagyontárgy tulajdonlására és ezek védelmére a túlzott
adókkal szemben azok számára, akik a vagyontárgyakban laknak, valamint bármely
speciális vagyonvédelmi terv kezelésére.

-

Bankszámlák kezelésére.

-

Az alapítványi törvény (Foundations (Jersey) Law) nem követeli meg, hogy a Jersey-i
alapítványok non-profit jellegűek legyenek, de előírja, hogy egy Alapítvány nem
foglalkozhat közvetlenül kereskedelmi tevékenységgel.

•

EGYÉB SZERVEZETI FORMÁK
Jersey "Sejt" Társaságok (Jersey Cell Companies)
Mi az a Sejt Társaság (Cell Company)?

-

A sejt társaság egy olyan társasági forma, amely elkülönült jogi személyiséggel
rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy egy cég eszközeit és forrásait különböző 'sejtek'
(‘cells’)között osszák szét.

-

Kétfajta Jersey Cell Company létezik, a Védett Sejt Társaság (Protected Cell
Company (‘PCC’)), ami struktúrájában hasonlít a más jogrendszerekben létezőkhöz,
de potenciálisan rugalmasabb, és a Bejegyzett Sejt Társaság (Incorporated Cell
Company (‘ICC’)), ami egy új típusú társaság, és ahol minden egyes sejt különálló jogi
személyiséggel rendelkezik.

-

A fő különbség a PCC és az ICC között, hogy a PCC 'Védett Sejtjei' (‘Protected Cells’)
nem rendelkeznek jogi személyiséggel elkülönülten attól a társaságtól amelynek a
részei, míg az ICC 'Bejegyzett Sejtjei' (‘Incorporated Cells’) mindegyik egy önálló
társaság a saját jogán, és ezért elkülönült jogi személyiséggel rendelkezik, bár ezek a
sejtek az ICC részét képezik.

-

A Társasági Törvény (Companies Law) szempontjából a Bejegyzett Sejtek
(Incorporated Cells) tényleges vállalatok és a Védett Sejteket (Protected Cells) úgy
kezelik, mintha vállalatok lennének. Ennek megvan az az előnye, hogy a Társasági
Törvény alkalmazásában bizonyosságot ad minden egyes sejtnek az ezzel járó
rugalmassággal, és hogy szinte minden amit egy vállalattal meg lehet tenni, vagy
amit egy vállalat megtehet az egyes sejtek számára is nyitva áll.
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