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Általános tudnivalók az Offshore cégekkel 

kapcsolatban Magyarországon  

Napjainkban az offshore inkább egy negatív felhangú kifejezés a köznyelvben az adócsaló cégekre, mint 

egy jogi definíció. Bár alapvetően ezen cégek többsége is jogilag tisztán és átláthatóan működik, az 

elmúlt évek sorozatos adócsalási botrányai rányomták az előítéletek bélyegét különösen az egzotikus 

országokban bejegyzett cégekre. Fontos azonban, hogy az „offshore” helyszínek nem feltétlenül kedvező 

adóstruktúrájuk miatt vonzóak, sokkal inkább az általuk nyújtott névtelenség, teljes diszkréció és más 

államok adóhatóságai számára még hivatalos megkeresés ellenére is elérhetetlenség. Ez utóbbi az, 

amely az utóbbi években egyre olvad, hiszen alig létezik olyan „offshore” állam, mely ne vállalt volna már 

részt valamely adatcsere szerződésben.   

Több oka is lehet az ilyen cégek működésének, jelen hírlevelünkben ezek részleteire, feltételeire és 

korlátozásaira térünk ki. 

Mik azok az adóparadicsomok? 

Bár ilyen fogalom jogilag nem létezik, 

adóparadicsomnak azokat az államokat 

nevezzük, amelyek törvény által szabályozva 

kedvezőbb adózási lehetőségeket, 

adókedvezményeket biztosítanak a területükön 

bejegyzett, viszont azok határain kívül 

tevékenységet végző külföldi cégek számára. 

Milyen előnyei lehetnek? 

Két főbb típusba sorolhatjuk az így bejegyzett 

cégek előnyeit:  

 Adózási előnyök szerint:  

 

A cégek jelentős adó-megtakarításokat 

érhetnek el a bejegyzés szerinti ország által 

nyújtotta adózási feltételek, 

adókedvezmények miatt. 

 

 Adózástól független, járulékos előnyök 

szerint: 

 

A cégek nem csak adózás szempontjából 

kerülhetnek előnyösebb helyzetbe, hanem 

attól független tényezők által is. Ilyen tényező 

lehet a devizagazdálkodásból származó 

árfolyamveszteség csökkentése, a 

könyvvezetési kötelezettség hiányából adódó 

éves könyvelés díj megtakarítása. 

Miért előnyös ez a bejegyző 

országoknak?  

Az ilyesfajta adóelőnyöket nyújtó államok 

általában nagyon alacsony lakossági létszámmal 

és kis területtel rendelkeznek, legfőbb gazdasági 

bevételük a turizmusból és az egyéb 

szolgáltatásokból ered, így komoly bevételük 

származik az offshore ügyletekből. Ugyanis nem 

csak a befolyt adókból származik előnye és 

bevétele az adott országnak, de a helyi offshore 

cégekhez szükséges jogi irodák, képviselők, 

bankok további munkahelyeket is teremtenek a 

helybélieknek. 

Milyen kedvezményes adózással 

élhet az offshore cég a bejegyzés 

szerinti államban? 

Bár a köztudatban az a tévhit él, hogy az 

offshore cégek teljesen mentesülnek az adózás 

alól, ez azonban a kedvező adózási feltételek 

ellenére sem igaz. Vannak országok, ahol bár 

van éves állandó díjbefizetési kötelezettség, a 

bevétel adómentes, míg más országokban a 

jegyzett tőke képezi az adóalapot, nem pedig a 

vállalkozás bevétele. Emellett vannak olyan 

országok is, ahol a nyereségük után adóznak a 

cégek bizonyos, csökkentett adómértékkel. 
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Milyen korlátozások lehetnek a 

cégekkel szemben? 

 Tagjaival szemben: 

 

1. Mennyiségi korlátozások: Pl. Panamában 

legalább három igazgató szükséges a 

cégalapításhoz/működtetéshez. 

2. Nemzetiségi korlátozások: Pl. 

Liechtensteinben legalább egy igazgatónak 

hazai állampolgárnak kell lennie. 

 

 Devizával kapcsolatosan: 

 

Ez főleg a bizonytalan valuta árfolyamú 

országokban van érvényben, a legtöbb 

népszerű offshore zóna devizakorlátozástól 

mentes. 

 

 Igazgatói üléssel kapcsolatosan: 

 

Bár általánosságban nem érvényes, van 

néhány ország, mely a turizmus ösztönzése 

miatt előírja, hogy az éves igazgatói ülést az 

adott országban kötelesek megtartani. 

 

 Bankszámával kapcsolatosan:  

 

Akárcsak az előbbi, ez sem egy túl gyakori 

eset, azonban néhány állam törvénybe 

foglalta, hogy az ott alapított cégek csakis a 

helyi bankokban nyithatnak bankszámlát.  

Magyarországi viszonylatban 

Az elmúlt években jelentősen visszaesett az 

offshore cégek iránti érdeklődés, köszönhetően 

annak, hogy sok országgal egyetemben 

Magyarország is bevezette az ellenőrzött külföldi 

társaságokra (CFC) vonatkozó szigorító 

rendelkezéseket. A szabályozások kimondottan 

előnytelen adózás alá vonják az ilyesfajta 

társaságoktól szerzett jövedelmeket, ezáltal 

jóval hátrányosabb helyzetbe kerülnek, mint a 

normál adózású hazai vagy külföldi cégektől 

származó bevételek. A hatályos magyar jognak 

megfelelően az ellenőrzött külföldi társaságban 

lévő részesedésre jutó fel nem osztott nyereség 

is adózás alá lett vonva, illetve az ellenőrzött 

külföldi társaságoknak juttatott ellenérték 

elszámolhatóságát is szigorú feltételekhez köti. 

Szigorítás továbbá az is, hogy értékvesztés nem 

számolható el a CFC-ben lévő részesedésre, 

nem adóalap csökkentő tétel az CFC-től kapott 

osztalék és nem alkalmazhatóak a bejelentett 

részesedésre vonatkozó előnyök sem. 

Fontos továbbá, hogy komoly hátrány érheti egy 

közbeszerzésen a pályázót, ha külföldi 

ellenőrzött társaság szerepel tulajdonosai között.  

Összességében 

Általános jogelv az adózásban, hogy az adózók 

nem kötelesek a magasabb adóterhet viselni, ha 

jogszerű keret között választási lehetőség előtt 

állnak. Ennek megfelelően jogszerű az, ha a 

stratégiaalkotás adótervezési szempontjait 

figyelembe véve egy vállalkozás több lehetséges 

alternatíva közül azt a megoldást választja, ahol 

kisebb adóterhelés, alacsonyabb adókulcs 

vonatkozik rá. Az is általános jogelv azonban, 

hogy egy ügylet vagy tranzakció egyetlen célja 

nem lehet egyfajta adóelőny elérése, mindig kell, 

hogy gazdasági indok, üzleti racionalitás is 

megalapozza. Így tehát az nem jogszerű, ha egy 

bizonyos országban való letelepedés, székhely 

létesítés kizárólagos oka az adott ország 

alacsony adóterhelése. Az azonban nem 

kifogásolható, ha a tervezés során lehetősége 

van egy társaságnak – szigorúan a legalitás 

határain belül maradva – egy alacsony 

adókulcsú államot is bevonni az üzleti 

struktúrába. 

Amennyiben érdekelt ebben a témában, esetleg 

további kérdései merülnek fel az offshore cégek 

alapításával, működésével kapcsolatban, kérjük, 

vegye fel velünk a kapcsolatot, jogi tanácsadóink 

örömmel állnak rendelkezésére. 

Záradék 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy jelen hírlevél csak általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem 

tekinthető szakértői tanácsnak. Továbbá a jogszabályi változások miatt előfordulhat, hogy a jelen hírlevélben 

szereplő bizonyos információk megváltoznak Emiatt az Accace nem vállal semmilyen felelősséget a lehetséges 

kockázatokért és károkért amelyeket a hírlevélből származó bármely lépés okoz. 
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Kapcsolattartó  

Kertész Gábor 

Adó menedzser 

E-Mail: gabor.kertesz@accace.com 

Tel: +36 141 235 47 

Az Accace-ről   

Az Accace Közép-és Kelet-Európa egyik vezető outsourcing és tanácsadó cége, mely 7 országban, több, 

mint 250 szakértővel áll ügyfelei rendelkezésére. Az elmúlt években, miközben több mint 1400 

nemzetközi vállalatot tudhatott ügyfelei között, elindította Közép-és Kelet-Európán kívüli terjeszkedését 

azzal a céllal, hogy globális szintű szolgáltató legyen.  

Accace irodák Csehországban, Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Lengyelországban, 

Ukrajnában és Németországban találhatók. A többi európai országban és világszerte az Accace a 

megbízható partnerhálózatán keresztül van jelen. 

Tudjon meg rólunk többet a www.accace.hu oldalon!  
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