GT Csoport offshore bemutató
a Grand Consulting számára, 2009. szeptember 24.
PPT - 1. Trustee (Alapítványkezelő) társaságok Új-Zélandon
Üdvözlöm Önöket, tisztelt hölgyeim és uraim!
Öröm és megtiszteltetés a számomra, hogy ma egy ilyen kiváló szakemberekből álló társaság előtt
beszélhetek, és bízom abban, hogy a bemutatómból megtudják mindazt, amit tudniuk kell annak
a megismeréséhez, hogy miért Új-Zélandot érdemes a leginkább adóparadicsomként igénybe
venni.
Először is szeretném pár mondatban bemutatni a cégünket. Cégünk családi vállalkozás, ÚjZélandon, Vanuatuban és Ausztráliában vannak irodáink. Eredeti cégünk a GT Agents Limited,
amelyet Új-Zélandon alapítottak 1995-ben, a cégbejegyzés területén az első vállalkozásunk
viszont a Group Limited volt, amelyet 2001-ben alapítottunk Vanuatuban. Központi irodánk a
Vanuatuban lévő GT Group Limited, annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a lehető
legmagasabb szintű adatvédelmet tudjuk garantálni, mivel Vanuatunak nincs adózási
egyezménye más jogszolgáltatási területekkel, így az Önök ügyfelei után kizárólag akkor
nyomozhatnak Vanuatuban a saját országuk hatóságai, ha ausztrál illetőségűek.
Manapság sok országban kínálnak különféle előnyöket, mint például adatvédelem, zéró adózás,
biztonság, alacsony alapítási és éves díjak, makulátlan hírnév és gyors cégbejegyzés, de kevés
olyan területet találunk, ahol mindezen előnyöket egyetlen nagyszerű csomagban kaphatjuk
meg. A GT Vállalatcsoport éppen ezért tudatosan döntött úgy még 2002-ben, hogy kifejezetten
Új-Zélandra fog koncentrálni, és ezt az országot ajánlja üzleti partnereinek.
Néhány szót szólnék Új-Zélandról: az ország Ausztráliától délkeletre helyezkedik el, kis országról van
szó, amely területre majdnem ugyanakkora, mint Nagy-Britannia, a népessége viszont alig több
mint 4 millió, tehát 54 millióval kevesebb, mint Nagy-Britanniáé! Új-Zéland népessége nagyobb
részben európai eredetű, angol kulturális háttérrel, 2. PPT – Maori bár vannak az országban
bennszülöttek is, ők az új-zélandi maorik, egy harcos törzs, akik néha elég félelmetesnek néznek ki.

3.
PPT
–
NZ
Jogrendszere
Az új-zélandi jogrendszer nagy vonalakban az angol jogrendszeren alapszik, ezért az új-zélandi
társaságokat általában az egyesült királyságbeli korlátolt felelősségű társaságokhoz szoktuk
hasonlítani. Új-Zélandnak nincs formális írott alkotmánya; az alkotmányként szolgáló keretrendszer
különféle dokumentumokból áll (például az Egyesült Királyságbeli és az Új-Zélandi Parlamentek
bizonyos törvényei), illetve ide tartozik a Waitangi Egyezmény és az alkotmányos konvenciók.
Időről időre voltak javaslatok egy írott alkotmány megalkotására, de a mai napig nem történtek
komoly lépések ez ügyben.
4.
PPT
Sunday
Star
Times.
Most pedig rátérek a fő témámra, amit azzal szeretnénk kezdeni, hogy megosztok Önökkel egy
újságcikket, ami megerősíti a mi véleményünket arról, hogy Új-Zéland kitűnő környezetet jelent
nemzetközi ügyfeleink számára. Ez a cikk a New Zealand Sunday Star Times című újságban jelent
meg 2009. július 19-én. Felolvasok most néhány részletet a cikkből, amelyet kérésre e-mailben
teljes egészében is meg tudok küldeni.
Amint élesedik az adóparadicsomok globális háborúja, Új-Zélandot egyre inkább
adóparadicsomként hirdetik gazdag külföldi állampolgárok számára, illetve olyan helyként,
ahová ki lehet a vagyont menekíteni polgári jogi eljárások elől.

Ha rákeresünk az Interneten az „Új-Zéland adóparadicsom” kulcsszavakra, több tucat olyan helyi
és nemzetközi társaság nevét kapjuk eredményül, amelyek új-zélandi cégeket árulnak külföldiek
részére, és sok hirdetésben Új-Zélandot olyan közismert adóparadicsomokkal kapcsolják össze,
mint a Brit Virgin-szigetek, Belize, a Bahamák, St Vincent, a Kajmán-szigetek és Jersey.
Az Új-Zélandi Adóhivatal tájékoztatása szerint kb. 4500 “offshore” (regisztrált) alapítvány (trust)
van Új-Zélandon, amelyet az alapítványtevők azért hozták létre, hogy kihasználják a zéró adózást
előíró szabályokat azoknál a vállalatoknál, amelyek esetében mind az alapítvány által birtokolt
vagyon, mind pedig az alapítványtevők és a kedvezményezettek szokásos tartózkodási helye ÚjZélandon kívül esik.
Az American Law Gazette megemlítette, hogy egy új-zélandi alapítvány létrehozása semmiféle
külön bejelentési kötelezettséggel nem jár az alapító részéről semmilyen jogszolgáltatási területen,
ellentétben azzal, amikor valaki egy adóparadicsomként nyilvántartott területen hoz létre
alapítványt, például a Kajmán-szigeteken vagy a Bahamákon (ezt szokták „piros zászlós”
riasztásnak nevezni). „Nemzetközi jó híre miatt Új-Zéland semmiféle adóparadicsom-feketelistán
nem szerepel”
Az Overseas Living Magazine így jellemezte Új-Zélandot: „Az egyik legjobb nemzetközi pénzügyi
központ az offshore banki és befektetési területen.”
Ez a hírnév csak nőni fog, mivel a kormány azt tervezi, hogy meghonosít az országban egy
fedezeti alap szektort, amelyben zéró adó fogja terhelni azokat a külföldi befektetőket, akik újzélandi székhelyű kezelt alapokban fektetnek.
Egy vezető új-zélandi adószakértő elmondta, hogy az alapítványok különleges adózási jogállását
1988-ban hozták létre azzal a kimondott céllal, hogy elősegítsék az Új-Zélandba irányuló
befektetéseket. A nemzetközi adótervező közösségnek több mint 10 évébe telt, mire észrevette
az új-zélandi alapítványok által kínált előnyöket. „Már 20 éve létezik, de csak az elmúlt 10 során
terjedt el széles körben a használata.”
John Nash, az adóhivatal nemzetközi auditálási főtanácsadója, egyben az OECD adózáselkerülési és -kikerülési munkacsoportjának alelnöke, azt nyilatkozta, hogy Új-Zélandot nem lenne
tisztességes dolog adóparadicsomnak tekinteni, mivel nincs banktitokra vonatkozó politikája.
A szakértők szerint az Adóhivatal nem szokott találomra „vadászatra indulni,” így mindaddig, amíg
az alapítványt ki nem pécézik a tengerentúli hatóságok, nagy valószínűsséggel senkinek nem fog
feltűnni.
Erre a pénzvilág legmagasabb szintjein is felfigyeltek.
A Világbank Csoport részét képező Nemzetközi Pénzügyi Bizottság egy nemrégiben készült
helyzetfelmérésében ezt állapította meg: „Eltekintve Ausztráliától, ha egy másik ország
adóhatósága nem tudja egy új-zélandi alapítvány kezelőjének a nevét, vagyis annak a
személynek a nevét, aki után érdeklődnek, és nem tudja pontosan beazonosítani a kérdéses
alapítványt, nem valószínű, hogy információkat tudnának szerezni egy új-zélandi székhelyű
alapítványról.
Minden jel szerint a jövőben több információt kell az alaptíványkezelőknek begyűjteniük és
nyilvántartaniuk, mivel a parlament elé terjesztettek egy pénzmosás elleni törvényjavaslatot, ami
megkövetelné a különféle gazdálkodóktól, így az alapítványoktól is, hogy adminisztrációs
rendszereikben derítsék fel a gyanús ügyleteket, és tegyenek róluk jelentést. Egyelőre azonban
ezek az intézkedések nem elsősorban az adóelkerülés megakadályozását szolgálják, mint inkább
a bűnözésből származó és a terrorizmus finanszírozására szánt összegek felderítését.

Tehát vannak ugyan teljes a cikkben kevésbé pozitív elemek is, mindamellett elsősorban azt emeli
ki, hogy az Új-Zélandi Alapítványi Struktúrában, ahol az Alapítványkezelő egy Új-Zélandi Társaság,
rendkívül hatékonyan és teljesen törvényesen meg lehet valósítani a Nemzetközi Adótervezést.
Ne feledjük, hogy tudunk olyan megoldást kínálni, ahol az ügyfélnek nem kell saját
alapítványtevőt fogadnia, ami tovább fokozza az Új-Zéland által kínált titkosságot.
5.
PPT
–
Az
Alapítványkezelő
társaság
1988-ban új adózást vezettek be az Alapítványokra vonatkozóan Új-Zélandon. A rendszer egyik
fő célja az volt, hogy megszüntessék azokat az adóhalasztási és adóelkerülési előnyöket,
amelyeket azok az új-zélandi devizabelföldiek élveztek, akik a hagyományos offshore
adóparadicsomokban létrehozott Alapítványokat vették igénybe.
Az új adórendszer egyik jelentős eredménye az volt, hogy azok az Alapítványok, amelyeket újzélandi Alapítványtevők irányítanak, de az országban devizakülföldinek számító Alapítványtevők
alapítottak, nem adóznak Új-Zélandon, csak a belföldről származó bevételeik után. Ez még akkor
is így van, ha az Alapítvány minden Kezelője új-zélandi lakosnak számít adóügyi szempontból, ami
azzal a következménnyel jár, hogy magát az Alapítványt adóügyi szempontból belföldinek kell
tekinteni Új-Zélandon. Ez az adózási előny ugyanakkor nem érvényes abban az esetben, ha a
haszonélvezők között vannak új-zélandi devizabelföldiek is.
Így egy új-zélandi „külföldi” Alapítvány adóparadicsom Alapítványként működhet. Ezeket az
Alapítványokat úgy tekinthetjük, mint a korábbi devizakülföldi cégeket az Egyesült Királyságban: minden olyan kedvezményt biztosít, amelyet egy adóparadicsomtól elvárnak, de azzal a
hatalmas előnnyel, hogy látszólag egy onshore, makulátlan hírnévnek örvendő jogszolgáltatási
területen devizabelföldiként működő cég.
6.
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A
külföldi
Alapítványok
adózása
Új-Zélandban
Ezt a rendszert szokták „Alapítványtevő Alapítványi rendszernek” is nevezni, mivel az Alapítvány
adóügyi jogállását végső soron az Alapítványtevő honossága határozza meg.
A rendszer fő célja annak megakadályozása, hogy az adóügyi szempontból új-zélandinak számító
adóalanyokat megakadályozza új-zélandi adókötelezettségük megkerülésében olyan offshore
Alapítványok felhasználásával, amelyek offshore befektetésekkel rendelkeznek.
A rendszerben adózási szempontból a következő három fajta Alapítványt különböztetik meg:  Jogosult Alapítványok
 Külföldi Alapítványok
 Nem Jogosult Alapítványok
Mivel az adóelőnyöket a Külföldi Alapítványi struktúra kínálja, a Jogosult és a Nem Jogosult
Alapítványokkal most nem foglalkozunk.
7.
PPT
Külföldi
Alapítvány
Az Alapítvány akkor tekintendő külföldi Alapítványnak, ha 1987. december 17-től, vagy azon a
napon, amikor először pénzt juttattak az Alapítványnak, addig a napig, amíg sor kerül egy
kifizetésre, az Alapítvány egyik Alapítványtevője sem volt adóügyi szempontból új-zélandinak
minősülő lakos. Ez még akkor is így van, ha vannak új-zélandi devizabelföldi Alapítványkezelők
és/vagy haszonélvezők. Ha vannak Új-Zélandon devizabelföldi Haszonélvezők, az Új-Zélandi
Adóhivatal jogosult arra, hogy betekintsen az Alapítvány ügyeibe és könyvelésébe.
PPT
8
A
juttatások
adóztatása
Amikor egy külföldi Alapítvány juttatást ad egy új-zélandi haszonélvezőnek, ez adóköteles
juttatást jelent, kivéve azt az esetet, amikor a juttatás a tőkenyereségből vagy az Alapítvány
törzsvagyonából történik.
Ugyanakkor egy külföldi Alapítvánnyal kapcsolatban a leglényegesebb dolog az, hogy egy ÚjZélandon devizabelföldinek számító haszonélvezőnek nem kell Új-Zélandon adót fizetnie az
alapítványi juttatások után, kivéve azt az esetet, ha a jövedelem forrása új-zélandi. Ráadásul,

egy külföldi Alapítványnak nem kell adót fizetnie Új-Zélandon, kivéve azok után a bevételek után,
amelyeket az Új-Zélandon keresett meg.
Az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezés a Jövedelemről szóló 1976. évi törvény 228.3 pontja,
amely a következőt mondja ki:
„Egy Alapítványkezelő köteles jövedelemadót fizetni az
Alapítványkezelői jövedelem után, bármelyik bevételi évben-

Új-Zélandon

kívülről

szerzett

(a)
Ha ennek során az Alapítvány bármelyik Alapítványtevője bármikor is devizabelföldinek
számít Új-Zélandon; vagy
(b)

Ha ennek során az Alapítvány bármikor nyugdíjalapként működik; vagy

(c)
Ha ennek során az Alapítvány bármelyik Kezelője az adott bevételi év folyamán bármikor
devizabelföldi volt Új-Zélandon, és az Alapítványkezelő egy örökségül hagyott vagy élők által
létrehozott
Alapítvány,
ahol
az
Alapítvány
bármelyik
Alapítványtevője
új-zélandi
devizabelföldiként meghalt, akár az adott bevételi évben, akár máskorugyanakkor az Alapítványkezelő más módon nem kötelezhető jövedelemadó megfizetésére,
amennyiben a bevételei Új-Zélandon kívülről származnak, és az Alapítványtevő devizakülföldinek
minősül Új-Zélandon. Ezen az alapon bocsátjuk rendelkezésre új-zélandi Alapítványi struktúránkat.
9.
PPT
az
Alapítványtevő
Az Alapítvány létrehozásának egyik alapeleme az Alapítványtevő. Általánosságban, nagy
vonalakban az Alapítványtevő úgy határozható meg, mint az a személy, aki az Alapítvány részére
árukat vagy szolgáltatásokat bocsát rendelkezésre a teljes piaci árnál alacsonyabb áron, vagy
pedig árukat illetve szolgáltatásokat vesz igénybe az Alapítványtól a piaci értéknél magasabb
áron. Ezek a rendelkezések sok mindent magukban foglalnak, a céljuk pedig az, hogy megfogják
a közvetett, megbízottakon vagy más módon lebonyolított ügyleteket. Ennek megfelelően, ha
meg akarjuk őrizni az Alapítvány külföldi Alapítványi státuszát (hogy adómegtakarító
Alapítványként működhessen), alapvetően fontos, hogy még véletlenül se folytassunk le
semmilyen ügyletet az Alapítvány és egy új-zélandi devizabelföldi között. A GT Group Offshore az
Alapítványtevő számára is kínál megoldást, amelyet személyesen vagy e-mailben tudunk
megbeszélni.
10.
PPT
az
előnyök
A következőképpen lehet röviden összefoglalni azt, hogy milyen előnyökkel jár egy új-zélandi
külföldi Alapítvány adómegtakarítási célra történő igénybe vétele:







Nem kell adóbevallást benyújtani az Új-Zélandi Adóhivatalnak az Új-Zélandon kívülről
származó jövedelmekre vonatkozóan.
A jogszabályok és a méltányossági szabályok hasonlóak, mint az Egyesült Királyságban.
A helyi adminisztrációs és szolgáltatási költségek nemzetközi mércével mérve nagyon
alacsonyak, a vállalatok működése pedig általánosságban liberalizált.
Egy olyan Alapítvány, amelyet nem valamilyen adóparadicsomban jegyeztek be, igen
vonzó tud lenni.
Kiváló távközlési, üzleti és kereskedelmi infrastruktúra, magas szintű professzionális
szolgáltatások.
A végső haszonhúzó tulajdonosok személyének titkossága, amelyet egy jó hírnevű onshore
jogszolgáltatási terület lazább jogszabályai tesznek lehetővé.

11.
PPT
Alapítványok
regisztrációja
Ma már előírás, hogy minden Új-Zéland külföldi Alapítványnak regisztráltatnia kell magát az ÚjZélandi Adóhivatalnál, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az új-zélandi hatóságokat csak az érdekli,
hogy kiderítsék, ha az Alapítvány valamelyik Alapítványtevője devizabelföldi Ausztráliában.
Kizárólag minimális mennyiségű információt kérnek, és semmiféle konkrét részletet nem kell

megadni a haszonhúzókról.
nyújtani a Hatóságokhoz.

Előírás, hogy az Alapítványkezelői Okirat egy példányát be kell

12. PPT - Hogyan tudja egy külföldi Alapítvány hasznosítani az új-zélandi Kettős adóztatást
elkerülő
egyezményeket
Ami a Kettős Adóztatást Elkerülő Egyezményeket illeti, mivel egy olyan külföldi Alapítványt,
amelynek a Kezelői új-zélandi devizabelföldiek, adózási szempontból belföldiként kezelnek,
ugyanakkor a nem Új-Zélandból származó jövedelmeket kifejezetten adózás alá nem eső
jövedelemként kezelik, az ilyenfajta külföldi Alapítványok kihasználhatják Új-Zéland kiterjedt, a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény-rendszerét.
Ezt tekinthetjük úgy, mint a külföldi Alapítványokra vonatkozó szabályozás meglehetősen agresszív
kihasználását, és számos olyan technikai szempont van, amelyet alaposan meg kell fontolni és
meg kell tárgyalni egy tanácsadóval.

13.
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Új-Zéland
Kettős
Adóztatást
Elkerülő
Egyezményei
Új-Zéland számos és egyre növekvő számú Kettős Adóztatást Elkerülő Egyezményt kötött 35
országgal, köztük olyanokkal, mint a Cseh Köztársaság, Németország, Lengyelország, az
Oroszországi Föderáció, Svájc és az Egyesült Királyság.
Annak kipróbálására és bemutatására, hogy milyen az Alapítványkezelői struktúra, hogyan
működik és a leggyakrabban mire használják, szeretnék bemutatni néhány, a témával
kapcsolatos grafikont és diagrammot. Tudom, hogy nem láthatók valami jól, bár próbáltam a
lehető legáttekinthetőbb módon elkészíteni őket, és kérésre az ábrákat bármikor nagyon szívesen
elküldöm e-mailben.

14.
PPT
–
Az
Alapítványok
adóztatása
A képernyőn egy olyan ábra látható, amely azt mutatja be, hogyan adózik egy új-zélandi külföldi
Alapítvány, amelynek az Alapítványkezelője egy új-zélandi Társaság. Ez egy fontos ábra, mivel
pontosan bemutatja, mikor kezelnek egy új-zélandi Alapítványi Társaságot adómentes
társaságként.
A grafikon minden egyes sora egy más-más módon létrehozott új-zélandi külföldi Alapítványt
mutat.
1. A 2. sorban van egy Tengerentúli Alapítványtevőnk, egy Új-Zélandi Devizabelföldi
Alapítványkezelő Társaságunk, NZ-ből származó Jövedelem és egy Új-Zélandon
devizabelföldi Haszonélvezőnk, így esetünkben az Alapítványkezelőnek kell Új-Zélandon
adót fizetnie a világ különböző részeiről származó Haszonélvezői és Alapítványkezelői
jövedelme után.

2. Az 2. sorban van egy Tengerentúli Alapítványtevőnk, egy Új-Zélandi Devizabelföldi
Alapítványkezelő Társaságunk, és ez esetben egy Új-Zélandon Devizabelföldi
Haszonélvezőnk. Ebben a konstrukcióban az Alapítványkezelő mint a Haszonélvező

minden jövedelme adóköteles, de jóváírást kaphat azokra a tengerentúli jövedelmekre,
amelyekre már megfizette az adót.

3. A 3. sorban láthatunk egy Tengerentúli Alapítványtevőt, egy Új-Zélandon devizabelföldi
Alapkezelőt, Új-Zélandról származó jövedelmet és egy Tengerentúli Haszonélvezőt. Az
Alapítványkezelő Társaság ebben a konstrukcióban köteles a Haszonélvezői Jövedelem
után adót fizetni: A kamatok és az osztalék a Devizakülföldiek Forrásadójával adózik; az
egyéb bevételek, mint például a Bérleti Díjból származó bevétel, adózás alá esik egyedi
kulcsok mellett, plusz mindenféle alapítványkezelői jövedelem után is adózni kell.

4. A 4. sorban láthatunk egy Tengerentúli Alapítványtevőt, egy Új-Zélandon devizabelföldi
Alapítványkezelőt, Tengerentúlról
származó
Jövedelmet
és
egy
Tengerentúli
Haszonélvezőt. Ezúttal NINCS adófizetési kötelezettség Új-Zélandon, tekintet nélkül arra,
hogy a jövedelem haszonélvezői vagy alapítványkezelői jövedelem.
Ez az ábra egyértelmű példát mutat be arra, hogy egy átlagos új-zélandi korlátolt felelősségű
társaság hogyan válhat Adómentes Alapítványkezelői társasággá.
Hogy még egyértelműbben illusztráljuk ezt az Alapítványkezelői struktúrát, készítettünk néhány
folyamatábrát, melyek közül az első a struktúra legalapvetőbb részét mutatja be.
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Struktúra
Ezen az ábrán egy Új-Zélandi Társaságot mutatunk be, amely egy NZ-i külföldi Alapítvány Kezelője.
A Társaság egy Új-Zélandon devizabelföldi Megbízott Igazgató szolgálatait veszi igénybe, mivel
előírás a Megbízottként tevékenykedő vállalatok számára, hogy legyen legalább egy Új-Zélandon
Devizabelföldi Igazgatójuk.
A Társaságnak emellett van egy Új-Zélandon Devizabelföldi Névleges Részvényese is. Ennek az az
oka, hogy minden olyan új-zélandi vállalatnak, amelynek a részvényeit 24%-ot meghaladó
arányban birtokolja egy devizakülföldi, ki kell neveznie egy Könyvvizsgálót, aki elkészíti a vállalat
Éves Auditált számviteli anyagait. Úgy tapasztaltuk, hogy a legtöbb ügyfelünk igyekszik elkerülni
ezt a felesleges adminisztratív kiadást azzal, hogy igénybe veszi az általunk felajánlott Névleges
Részvényesi szolgáltatást, egy Haszonhúzói Nyilatkozat vagy Alapítványkezelői Megállapodás
alapján.
Ezen az ábrán az Alapítvány egy Új-Zélandi külföldi Alapítvány, amelyhez egy devizakülföldi
Alapítványtevő és egy devizakülföldi Haszonélvező szükséges. Olyan megoldást is kínálunk,
amelyben mi adjuk az Alapítványtevőt abban az esetben ha az ügyfél nem kíván név szerint
szerepelni az Alapítvány egyik dokumentumában sem.
Bár magát az Alapítványkezelői Okiratot nem szükséges regisztráltatni, sem pedig a hatóságokhoz
benyújtani, az előírás, hogy Regisztráltatni kell az Alapítvány nevét az Új-Zélandi Adóhivatalban, és
azt is be kell jelenteni, ha az Alapítvány Alapítványtevője Ausztrál Állampolgár.
A Regisztrációs formanyomtatvány egy egyszerű, egylapos dokumentum,(PPT 16 – Alapítvány
Regisztrációs Dokumentum), amelyben néhány alapszintű kérdést tesznek fel az Alapítvány
Nevére, az Alapítványkezelőre és az Elérhetőségekre vonatkozóan, majd a dokumentumot az
Alapítványkezelő Igazgatója aláírja, akinek Új-Zélandi Devizabelföldinek kell lennie.
Most, hogy már képet adtunk a társaság és az Alapítvány közötti kapcsolatról, a vállalatra fogok
koncentrálni, mivel ez az a vállalkozás, amely üzleti tevékenységet fog folytatni az Alapítvány
nevében, és sok esetben az ügyfél szinte alig tud az Alapítvány létezéséről, amely kizárólag
adóügyi okokból működik.

17.
PPT
Az
Alapítvány
elkülönül
a
Társaságtól.
Most tehát kivesszük az Alapítványt a képből, habár a valóságban mindig is ott lesz. De nem kell
összezavarni az ügyfelet, aki valójában nem is akar Alapítványt.
18.
PPT
Csak
a
Társaság.
Van tehát egy darab társaságunk, a struktúrának mindössze a legalapvetőbb része. De hogyan
tudjuk ezzel a struktúrával a legjobban kiszolgálni az ügyfelet. Több példát tudok erre, mint
amennyit a gyakorlatban egyetlen bemutató során át tudnánk tekinteni, ezért csak néhányat
fogok Önöknek bemutatni, ha pedig kérdéseik lennének a végén, kérem, szánjanak rá egy kis
időt, és később keressenek fel.
PPT
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Igazgatókkal
és
Részvényessel
rendelkező
vállalatok.
Most pedig egy olyan helyzettel van dolgunk, ahol az ügyfél úgy döntött, hogy a társaság
Igazgatójává és Részvényesévé nevezzék ki.
Továbbra is van egy Új-Zélandi Megbízott
Igazgatónk, ami természetesen követelmény ahhoz, hogy a társaság Alapítványkezelő
Társaságként tudjon működni.
Ráadásul a társaság részvényeinek 76%-át egy Új-Zélandi
Megbízott birtokolja, ami azért szükséges, hogy a társaságnak ne kelljen könyvvizsgálót kineveznie.
Ebben a példában az Ügyfél kiváló irányítással rendelkezik, de ki kell adnia az adatait! Ne
feledjék, hogy az Új-Zélandi Vállalatoknál a Részvényes és az Igazgató személyi adatait
nyilvánosak, ezért a legtöbb ügyfél Megbízottakat akar igénybe venni.
Hogyan tudnánk az ügyfelének valami jobbat javasolni, hogy minél inkább a háttérben
maradjon, de azért elfogadható mértékben tudja irányítani a céget?
PPT
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A következő példa azt a megoldást mutatja be, amit általában javasolnánk az ügyfeleinknek.
Esetünkben van Igazgatóként egy egyszemélyi Új-Zélandi Megbízott, a kizárólagos Részvényes
pedig egy Új-Zélandi Megbízott Társaság.
Az Igazgatótól kapunk egy Általános Meghatalmazást, valamint egy aláírt, dátumozatlan
lemondó levelet. Igény esetén ehhez még egy Megbízotti Megállapodást is csatolhatunk.
A Részvényes kiad egy Haszonhúzói Nyilatkozatot, vagy egy Megbízotti Részvényutalványt. Így
semmiféle közhiteles nyilvántartás nincs arról, hogy ki az ügyfél vagy a haszonhúzó, tehát a
titkosság és a biztonság nagyon magas szinten garantált, miközben az ügyfél is foglalkozhat a
cég napi működtetésével.
Ezeken az ábrákon valószínűleg csupa olyan dolog van, amelyet Önök ma is ismernek, és fel is
használnak különféle offshore és onshore joghatóságokban.
Valójában azt akarom illusztrálni, hogy ha a társaságot helyesen hozzuk létre, és betartjuk az
alapítványokra vonatkozó adózási rendelkezéseket, az Új-Zélandi Alapítványkezelői és Alapítványi
struktúra végső soron nagyban hasonlítani fog a többi ilyen struktúrához. Természetesen élvezni
fogják azt a hatalmas előnyt, amit a teljes anonimitás jelent az ügyfelük számára, és egy olyan
vállalat előnyeit, amelynek a székhelye egy tiszta, megbecsülésnek örvendő, nem
adóparadicsom ország.
Ez esetben is többféleképpen lehet felépíteni a céget és az Alapítványt, de ezeket a részleteket a
konkrét eset kapcsán beszélhetjük meg.

Mielőtt befejezem a mai előadást, szeretnék végigmenni az általunk alapított új-zélandi Vállalatok
alapvető jellemzőin. Továbbra is figyelembe veszem, hogy Önök nem biztos, hogy minden
szöveget látnak, ami a képernyőn megjelenik, de kérésre kinyomtatom vagy elküldöm az Önöket
érdeklő oldalakat.

Az új-zélandi vállalatok fő technikai jellemzői a következők:
1. Az új-zélandi vállalatok bejegyzése az 1993. évi Társasági Törvény alapján történik.
2. Minden társaság kizárólag Részvénytársaság.
3. Minden társaság nevének a Limited szóval kell végződnie, rövidítés nélkül. Az Ltd. rövidítés
használható nyomtatott dokumentumokban és fejléceken.
4. Minden hivatalos vállalati dokumentumban az angol nyelvet használják.
5. Alapszabály: letétbe helyezhető az Új-Zélandi Cégnyilvántartó Hivatalban, de ez nem
kötelező.
6. Ha éppen munkanap van Új-Zélandon, a bejegyzés akár 1 óra alatt is megtörténhet, de
ez attól is függ, hogy az igazgatói és részvényesi beleegyezések mind megvannak-e.
7. Az alaptőkének új-zélandi dollárban kell lennie, de az összeg nincs meghatározva.
8. A társaság részvényei névre szóló részvények, az információk publikusak, bemutatóra szóló
részvények nem engedélyezettek.
9. Minimálisan egy részvényesnek kell lennie, aki lehet természetes vagy jogi személy, helyi
vagy külföldi (de feledjük az éves auditálással kapcsolatos 75%-os szabályt).
10. Legalább 1 Igazgatónak kell lennie, aki csak természetes személy lehet, helyi vagy
külföldi. Ne feledjük ugyanakkor, hogy az igazgatónak új-zélandi devizabelföldinek kell
lennie az Alapítványi vállalatok esetében.
11. A társaság Titkára lehet természetes vagy jogi személy, helybéli vagy tengerentúli, bár
egyáltalán nem kötelező Titkár kinevezése.
12. A Bejegyzett Székhely csak valódi, fizikailag létező új-zélandi cím lehet, postafiókcím nem
engedélyezett.
13. A nyilvánosan hozzáférhető információk körébe tartozik: a Társaság neve és
Cégjegyzékszáma, a Bejegyző, a Bejegyzett Székhely, az Igazgatók és a Részvényesek.
14. A Kötelező Nyilvántartásokat a Bejegyzett Székhelyen kell tartani. A Társaságnak egy
Értesítési Címet is meg kell adnia, ami többnyire azonos a Bejegyzett Székhely címével.
15. A számviteli követelmények közé tartozik az Éves Adóbevallás elkészítése, amennyiben a
Társaság adószámot kapott az Adóhivataltól, vagy ha adóköteles jövedelme keletkezett.
16. Éves Jelentést kell benyújtani a Céghivatal számára. Éves díjunk ezeket a szolgáltatásokat
magában foglalja.
17. Vállalati közgyűléseket bárhol lehet tartani, Új-Zéland területén vagy azon kívül.
18. Az Új-Zélandi Jegybank 1984-ben minden devizakorlátozást eltörölt.
19. Az Új-Zélandi Vállalatok minden adóköteles bevételük után 30%-os adót fizetnek.
Ezeken az információkon felül, amikor valaki céget alapít Új-Zélandon, fontos figyelembe vennie,
hogy egy Apostille beszerzése bármilyen vállalati dokumentumról további 5-7 új-zélandi
munkanapot vesz igénybe. Ennek az az oka, hogy a dokumentumot először a mi Közjegyzőnknek
kell hitelesítenie, majd gyorspostával elküldjük az Apostille ügyében illetékes Új-Zélandi Hitelesítő
Egységhez

Amikor a teendőkről van szó, arra is gondolni kell, hogy Alapítványkezelői Okiratainkat általában
Vanuatuban készítik, és ezt követően küldik el Új-Zélandba, ahol a Társaság Igazgatója érvényesíti
őket. Ha mindenképpen szüksége van Alapítványkezelői Okiratra, további idővel és költséggel
kell számolnia.
Mielőtt befejezném a mai mondandómat, röviden szeretném bemutatni a New Zealand Banking
and Financial Company nevű céget, vagy ahogy ebben a struktúrában nevezzük, az NZFI-t.
Valószínűleg mostanra Önök is úgy látják, hogy az új-zélandi cégalapítás nagyszerű alternatívája
lehet egy offshore banknak.
Most pedig idézem Mr Alan Bollard-ot, az Új-Zélandi Jegybank Kormányzóját:
Idézet: „A banktevékenységre mint olyanra nem adunk külön engedélyt. A pénzintézeteknek nem
kell külön bankként bejegyeztetniük magukat ahhoz, hogy betéteket gyűjtsenek és hitelezzenek.
Egy pénzintézet úgy is folytathat banki tevékenységet, hogy nem vonatkoznak rá a Jegybank
által a bejegyzett bankokra kirótt prudenciális kötelezettségek mindaddig, amíg a nevében nem
használja a ’bank’ szót.” Idézet vége.
Tehát ha egy új-zélandi Pénzintézet banki tevékenységet akar folytatni, ehhez mindössze arra van
szükség, hogy banki tevékenységek nyújtására alkalmas módon szerveződjön meg, és ezt
Alapszabályában is szerepeltesse. Emellett meg kell felelnie annak a jelentős számú törvénynek és
szabályozásnak is, amelyek a banki tevékenység különböző aspektusaira vonatkoznak. Bár
ezeken a területeken vannak bizonyos veszélyek, az új-zélandi Global Finnet segítséget nyújt
ezeknek a törvényeknek és szabályozásoknak a betartásában, standard szabálybetartási
díjcsomagjának részeként.
Ami az NZFI (új-zélandi pénzintézet) elnevezését illeti, a Jegybank Kormányzója nem részletezte,
hogy mit ért a „bank” szó használata alatt a pénzintézet nevében. Egy NZFI semmilyen nyelven
hogy használhatja a „bank” szót vagy annak bármilyen alakját a cégnévben. Ugyanakkor az
NZFI nevében használhatók a „Betétgyűjtés és hitelezés” vagy más hasonló kifejezések. Amikor
leírják a folytatandó üzleti tevékenységet, bizonyos szigorú irányelvek betartásával mindenképpen
használhatók olyan és hasonló kifejezések, mint „Családi Banki szolgáltatások,” „Nemzetközi Banki
szolgáltatások”.
Ahhoz, hogy a pénzintézet üzleti tevékenységet folytathasson Új-Zélandon vagy Új-Zélandból
kiindulva, rendelkeznie kell egy valódi irodával, valódi munkatársakkal, akik az irodában
dolgoznak normál nyitvatartási időben. A virtuális irodák és a pusztán postacímként létező
telephelyek ennek a követelménynek nem felelnek meg.
Társaságunk kialakított egy megfelelő létesítményt Auckland Központi Üzleti Negyedében, amely
megfelel ezeknek az előírásoknak, és a költségek csökkentése érdekében ezt a létesítményt
közösen használja minden olyan NZFI, amelynek az adminisztrációját a mi Társaságunk végzi. Ez a
helyszín Bejegyzett Telephelyként is szolgál, illetve olyan irodaként, amely az új-zélandi
jogszabályok szerint Értesítési Címként is használható, de arra is alkalmas, hogy itt vezessék és
őrizzék a Kötelező Nyilvántartásokat és a nyilvános dokumentumokat.
Az is előírás, hogy lennie kell legalább egy Igazgatónak, aki csak valódi személy lehet. Az
Igazgató nem kell, hogy új-zélandi lakos legyen. Ezek a személyek nem lehetnek Névleges
Igazgatók, mivel az új-zélandi törvények értelmében személyes felelősséget viselnek a társaság
tevékenységéért, és súlyos esetben akár börtönbüntetéssel is sújthatók.
A későbbiekben
beszélhetünk arról a lehetőségről is, hogy valódi új-zélandi igazgatót nevezzünk ki, szükség esetén
delegálni is tudunk erre alkalmas személyt.
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