BULGÁRIA - AZ ADÓZÁS (R)EVOLÚCIÓJA
Ennek a bemutatónak az a célja, hogy Bulgáriát adótervezési célországként mutassa
be.
Ennek során a következő témákat fogom áttekinteni:
 vállalatok és magánszemélyek adózása Bulgáriában,
 népszerű adótervezési technikák, valamint
 milyenek a bulgáriai beszámolási szabályozások.
Társasági adók Bulgáriában
A felszínen úgy tűnhet, hogy Bulgária csak egy újabb olyan jogszolgáltatási terület,
amelyet alacsony költségek és alacsony adók jellemeznek, mivel a társasági és
tőkenyereség-adó 10%, az osztalék pedig 5%-kal adózik.
Felsorolunk néhányat azokból az adókedvezményekből, amelyek révén a társasági
adót akár nullára is csökkenthetjük:







akár teljes mentesség a beruházást terhelő társasági adók alól, ha a
gyáriparban új munkahelyeket teremtenek olyan régiókban, ahol a
munkanélküliségi ráta több mint 35%-kal haladja meg az átlagot (az ország
területének 65%-a ide tartozik),
4 %-os társasági adó terheli azokat a farmereket, akik a megtermelt hasznot
amortizálható
eszközökbe
fektetik,
amelyek
ingatlanok,
személyes
vagyontárgyak, materiális vagy immateriális eszközök lehetnek.
az EU-s társaság részére fizetett osztalék adómentes,
nulla százalék az adója azoknak az értékpapíroknak, amelyeket jegyeznek a
szófiai tőzsdén.

Ennyit a vállalatok adózásáról.
Magánszemélyek adózása Bulgáriában
Ugyanakkor nem a vállalati adózás jelenti az ország fő vonzerejét. Bulgária fő
vonzereje az egykulcsos, 10%-os személyi jövedelemadó, ami a vállalatokra
vonatkozó adókat nagyobbrészt érdektelenné teszi.
Mivel Bulgáriában mindenféle adótervezés kulcsa a magánszemély adózó, érdemes
részletesebben is megnéznünk a 2006. évi Személyi Jövedelemadó Törvényt. Ez a
törvény önmagában is 25-féle jogcímen kínál adókedvezményeket, olyan,
egymástól távol eső tételeket mentesítve az adózás alól, mint tudományos és iskolai
ösztöndíjak, vagy a magánszemélyek szerencsejáték-nyereményei.
a következő tételek is levonhatók a bruttó jövedelemből:




európai uniós és svájci bankoktól kapott betéti kamatok,
mindenféle európai uniós és svájci kötvény (kormányzati, önkormányzati vagy
vállalati) kamata - beleértve a kibocsátáskor kapott diszkontot is,
évente egy eladott lakóingatlanból származó jövedelem (az ingatlan
nagysága és a bevétel összege nem számít),




két ingatlan eladásából származó jövedelem, ha ezeket több mint 5 éve
birtokolták;
korlátlan számú mezőgazdasági ingatlan és erdő értékesítéséből származó
jövedelem, ha ezeket több mint 5 éve birtokolták.

A személyi jövedelemadó jelenlegi szintje furcsa dilemmákat vet fel mind a kormány,
mind pedig az adófizetők számára. Tavaly a kormány arra készült, hogy teljesen
megszüntesse az osztalék adóztatását, de aztán szakmai körök ellenállása nyomán
ejtették a tervet. Azzal érveltek, hogy ez növelné az adóterhelést, és a kettős
adóztatást elkerülő egyezmények kedvezőtlenebb oldalára helyezné át a terheket
ahelyett, hogy az adófizetőknek megtakarítást hozna.
A következő témánk:
Az egyéni adófizető mint a legjobb adótervezési eszköz
Manapság az adózási „konstrukciókról” szóló beszélgetések eléggé olyanok lettek,
mint amikor egy szexről szóló kézikönyv különféle témáit a nyilvánosság előtt vitatják
meg. Ez ugyanakkor Bulgáriára egyáltalán nem jellemző, valószínűleg azért, mert az
országban adózási forradalom folyik, ami a hatvanas évek szexuális forradalmához
hasonlítható.
Mivel a vállalati mérlegekbe nagyon könnyen és elfogadható költséggel föl lehet
venni tételeket, és ki is lehet onnan vinni, páratlanul jó adótervezési lehetőségek
adódnak. „Vedd ki a pénzt a mérlegből!” - manapság Bulgáriában ez a mantra és
főszabály.
Ez többnyire úgy történik, hogy a vállalatok partnereiket és
részvényeseiket olyan fizetések mellett alkalmazzák, amelyek gyakorlatilag
felemésztik a nyereséget.
Jelenleg Bulgáriában nagyjából fél tucat „konstrukció” üzemel teljes gőzzel.
Kezdjük a tipikus KÖRKÖRÖS KONSTRUKCIÓVAL,ami arról szól, hogy a partnerek és a
részvényesek kompenzációját saját tőke vagy hitel formájában visszateszik a
mérlegbe.
A körkörös konstrukció egyik újszerű megközelítése a LINEÁRIS változat. Ebben az
esetben a kompenzációt egy másik társaságba fektetik, általában olyanba,
amelynek bemutatóra szóló részvényei vannak.
A körkörös konstrukciót úgy
jellemezhetnénk, mint amikor a kalapból nyuszit (vagy alkalmazottat) húznak ki, a
bemutatóra szóló részvényekkel folytatott technika pedig inkább olyan, mint amikor
kalapot (vállalatot) húznak ki egy nyúlból.
AT-ALAKÚ KONSTRUKCIÓT úgy alkalmazzák, hogy a jövedelmet megosztják vagy
összevonják, de ebben az esetben is az egyéni adózó a lényege mindenféle cash
flow átirányításnak.
Az X-ALAKÚ konstrukciót derivatívaként, vagy egy hibrid, a lineáris konstrukciók
keresztezésével létrejött konstrukcióként írhatjuk le. A keresztezés módja általában 2
társaság bemutatóra szóló részvényeinek a kicserélése barter formájában.

Valamennyi fenti „geometrikus” minta alapvetően arról szól, hogy a vállalati
nyereségadót személyi jövedelemadóra váltják át. A kormány számára mindez
tökéletesen elfogadható. Mindaddig, amíg hiánytalanul megkapják a jövedelemből
nekik járó 10%-ot, mindenféle trükköt úgy tekintenek, mint az adófizetők szokásos
kisded játékait.
Ugyanakkor megjelent ezeknek a trükköknek egy új fajtája is, nagyon egyszerű és
nagyon agresszív technikák sorozata, melyek közül a legnépszerűbb a „Halál csókja”
nevet viseli. „A Halál csókja” arról szól, hogy a részvényesek a tulajdonukban álló
vállalatok kötvényeit vásárolják meg. Mostanában még a legjobbnak tartott bankok
és biztosítók kötvényei is 14% körüli hozamot kínálnak. Privát, adósminősítéssel nem
rendelkező cégek bóvlikötvényeit csak akkor lehet eséllyel piacra vinni, ha legalább
20%-os kamatot ígérnek. A kamat (vagy az első megvásárláskor adott diszkont) 75%a költség, amelyet a kibocsátó levonhat az adójából, de adómentes akkor, ha a
kötvény tulajdonosa magánszemélyként adózik. A „Halál csókja” alapvetően egy
„Terminátor,” ami minden közvetlen adózást kiküszöböl - vállalatoknál és
magánszemélyeknél is.

Beszámolókkal kapcsolatos szabályozások
A beszámolási kötelezettségek Bulgáriában a lazától a nemlétezőig terjednek.
Néhány példa:


Bulgáriában a magánszemélyként adózóknak csak akkor kell bevallaniuk
külföldi bankszámlájukat, ha a számla záróegyenlege az év utolsó
munkanapján meghaladja az 50 000 BGN-nek (25 565 EUR) megfelelő
összeget. A Devizatörvény alapján a beszámolót nem az adóhivatal, hanem a
Bolgár Nemzeti Bank részére kell megküldeni, ahol előrejelzéseket készítenek az
adatokból az ország fizetési mérlegéről. De ha valaki még ezt a bevallást is túl
indiszkrétnek találja, könnyedén kikerülheti azzal, hogy több bankszámlát nyit.



A külföldi részvénytársaságokban, korlátolt felelősségű társaságokban vagy
betéti társaságokban birtokolt részvényeket vagy más részesedést az éves
adóbevallásban kell kimutatni. Bár ebben szerepeltetni kell a részesedések
számát, típusát és a megszerzés költségét, valamint a birtokolt saját tőke
mértékét, a bevallásban nem kell megadni magának a társaságnak a nevét.



Még mindig kaphatók bolgár vállalatok bemutatóra szóló részvényei, bár
többnyire külföldiek keresik őket.

Összefoglalás:
Bulgária kiemelkedő ország az adótervezés világában. Dióhéjban:
 Azok a konstrukciók, amelyekben egynél több vállalat vesz részt, standardként
alkalmazzák a kifinomult „lopakodó” technológiát, és úgy vannak kialakítva,
hogy a hatóságok radarjának a képernyőjén csak nagyon gyenge (vagy
nulla) hozam jelenjen meg. Többnyire azon alapulnak, hogy mind a bankok,
mind pedig a kormány szinte kizárólag a bevétel forrása után érdeklődik, de
nagyon kevéssé érdekli őket az adózott bevétel későbbi felhasználása, ha azt
bemutatóra szóló instrumentumokba fektetik, és ezeknek a felderítésénél is
szinte eszköztelenek.
 Bulgáriában mindenféle adótervezés kulcsa a magánszemély adózó. Ez pedig
több mindent jelent. Manapság a világ legtöbb olyan országában, ahol
magasak az adók, olyan törvényeket hoztak, amelyek kifejezetten az offshore
megoldások használatának a megakadályozását szolgálják.
Érdekes
ugyanakkor, hogy ezek a törvények általában a struktúrák tulajdonlásával
vagy az adózási pozíciójával foglalkoznak, esetleg azzal, hogy ténylegesen
honnan irányítják és ellenőrzik őket. Arra már kevesebb figyelmet fordítanak,
hogy a külföldi adófizetők milyen szerződés előnyeit élvezik.
 Mindegyik konstrukciónak az a közös nevezője, hogy a tulajdonlást szerződéssel
helyettesíti.

