ADÓAMNESZTIA 2012
az offshore amnesztia kiterjesztése

KORÁBBI SZABÁLYOK
A 2010. évben bevezetett amnesztia szabályok1 módosultak. A korábbi szabályozás két területen biztosított adójogi
és büntetőjogi amnesztiát az adózóknak:
–

–

a 2010. október 31. napjáig külföldi számlákon jóváírt vagy offshore cégekben bevételként elszámolt
pénzösszegek kijelölt pénzintézetekbe történő hazautalása és 10 %-os adó megfizetése esetén (fekete pénz
hazahozatal), illetve
az offshore cégek magyarországi társasági részesedésnek kivásárlása esetén, amennyiben ez 2011.
december 31. napjáig a cégbíróságon is átvezetése kerül (cégmagyarosítás).

ÚJ SZABÁLYOK
Az új szabályozás 2 a fekete pénz hazahozatal és a cégmagyarosítás szabályainak fenntartása és időbeli kitolása
mellett egy új területre is kiterjeszti az amnesztiát, mégpedig az offshore vagyonok nevesítésére. Az új szabályozás
lényege, hogy nemcsak személyi jövedelemadó és a büntethetőség kizárására korlátozódik az amnesztia, hanem a
társasági adóalap esetleges korrekciója és a felmerülő illetékfizetési kötelezettség is az amnesztia hatálya alá kerül.
Az új szabályok az alábbi esetekben biztosítanak adójogi és a büntetőjogi amnesztiát:
–

–
–

a 2011. április 30. napjáig külföldi számlákon jóváírt vagy offshore cégekben bevételként elszámolt
pénzösszegek kijelölt pénzintézetekbe történő hazautalása és 10 %-os adó megfizetése esetén (fekete pénz
hazahozatal),
az offshore cégek magyarországi társasági részesedésnek kivásárlása esetén, amennyiben ez 2012.
december 31. napjáig a cégbíróságon is átvezetése kerül (cégmagyarosítás),
offshore cég tulajdonában lévő belföldi ingatlanvagyon vagy jármű tulajdonjogának belföldi adóalany általi
visszterhes vagyonátruházás keretében történő megszerzése, amennyiben 2012. június 30. napjáig a
szerződést írásba foglalják és a vételárat 2012. december 31. napjáig kijelölt pénzintézeten keresztül
megfizetik.

Az új amnesztia szabályok komplexebbek a korábbi szabályozáshoz képest, ezért célszerű mielőbb előkészíteni az
amnesztia által nyújtott kedvezmények igénybe vételét. Amennyiben az adóamnesztia részletszabályai iránt
érdeklődik, természetesen állunk rendelkezésére.
Budapest, 2011. november 8.
Vadász Iván
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