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Szingapúrba menekülhet Svájcból a német vagyon

A dél-németországi bankok kedvező feltételeket kínálva csábítják ügyfeleik közé a svájci állampolgárokat. A kedvezmények eredményeként csak
a Baden-Württemberg tartományban lévő Volksbank Hochrhein trezorjában 60 millió euró svájci pénz pihen, és a pénzintézet a szomszédos
országból származó ügyfeleinek köszönheti betétei harmadát - derül ki a Handelszeitung cikkéből.

Mérföldkőnek nevezete a svájci bankokban elhelyezett német vagyon áttekinthetővé tételéről folyó tárgyalások történetében a tegnap aláírt
német-svájci egyezményt Hans-Rudolf Merz svájci pénzügyminiszter. A kollégájával, Wolfgan Schäubléval kötött egyezmény alapján az alpesi
ország forrásadót vet ki a német ügyfelek svájci megtakarításaira - ennek kulcsáról később döntenek -, amit átutal a német adóhivatalnak.
Emellett megújították a két ország közötti egyezményt a kettős adóztatás elkerüléséről és erősítik az adóhatóságok együttműködését. Cserébe
Berlin elállt attól a követelésétől, hogy Bern adja ki az adócsalással gyanúsítható német számlatulajdonosok adatait, azaz Svájc megőrizheti a
nevezetes banktitkot. Emellett elérheti, hogy az adóelkerülőket üldöző német hatóságok a jövőben ne vásároljanak meg a bankokból kilopott
ügyféladatbázisokat.

Becslések szerint 200-300 milliárd euró német pénz pihen svájci bankszámlákon, amelynek jelentős részét adóelkerüléssel "takaríthatták meg".
(Svájci megtakarításokról cikkünk a 18. oldalon.) Egy a német ARD televíziónak nyilatkozó svájci szakértő szerint az adófizetés elől menekülő
ügyfelek a német-svájci megállapodás nyomán Szingapúrba vagy kelet-ázsiai bankokba vihetik át pénzüket.
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A válság alatt is dőlt a pénz Svájcba

Hiába az óriásbankokat megrengető válság, hiába a banktitok nemzetközi kriminalizálása, a svájci privátbanki szektor a jelek szerint mindent
kibír. A húsz legnagyobb privátbank - illetve ilyen banki divízió - 2007 vége óta összesen több mint 50 milliárd svájci frank (53 milliárd dollár) friss
pénzt vett kezelésbe, mégpedig úgy, hogy a kezelt vagyon szerinti rangsort toronymagasan vezető UBS AG-tól ez idő alatt közel 248 milliárd
frankot vontak ki az ügyfelek. Az összesített mérleget elsősorban az örök rivális, a Credit Suisse Group AG segített helyrebillenteni: a második
legnagyobb svájci bankcsoporthoz két és fél év alatt csaknem nettó 125 milliárd frank folyt be a Bloomberg adatai szerint, utána jócskán
leszakadva következik a 37 milliárdos pluszban levő Pictet & Cie, illetve a Bank Sarasin Cie a maga 33 milliárdjával.

A svájci bankok megdolgoztak az eredményért: sorra nyitották fiókjaikat Európában, hogy a klienseknek ne kelljen Svájcba fáradniuk és nagy
erőkkel invesztálnak Ázsiában is, ahol a dollármilliomosok száma tavaly 26 százalékkal nőtt. Most azonban újra csatába kell szállniuk, méghozzá
több fronton is, ha meg akarják győzni ügyfeleiket arról, hogy nemcsak a pénzük marad náluk biztosan elrejtve, hanem a kilétük is. Tavaly
márciusban az egész szektor felbolydult, amikor a svájci kormányzat beleegyezett abba, hogy együtt fog működni az adóelkerülési ügyekben
vizsgálódó külföldi hatóságokkal. Bern ebbe azért ment bele, hogy ne kerüljön fel az OECD adóügyi feketelistájára, s azóta 28 országgal kezdte
meg a kétoldalú tárgyalásokat a nemzetközi standardokat alkalmazó, az adóelkerülők fülön csípését segítő megállapodásokról - ezek egy részét
már le is zárták. A legnagyobb figyelem természetesen azokra az országokra irányult, ahonnan sok pénzt terelnek az adóelkerülők svájci
számlákra. Európában ilyen elsősorban Nagy-Britannia, illetve Németország, ahonnan messze a legtöbb ügyfél érkezik: a Helvea brókerház
korábbi becslése szerint európai polgárok összesen mintegy 863 milliárd franknyi vagyont kezeltetnek Svájcban - ennek 16 százalékát vallották be
otthon -, aminek a harmadát német adófizetők vitték oda.
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Svájc megfizet a banktitok őrzéséért

Forrásadót fog kivetni Svájc az ország bankjaiban titkos számlákon elhelyezett brit megtakarítások, befektetések hozamára - jelentette a Reuters
-, amit átutalnak a brit költségvetésnek. Az egyezség értelmében tehát Svájcnak nem kell automatikusan adatokat szolgáltatnia pénzintézetei
számlatulajdonosairól, azaz megőrizheti a híres banktitkot. Ezzel egyidejűleg a két ország adóhatóságai erősítik együttműködésüket, hogy
felderítsék a korábban Svájcba vitt adózatlan jövedelmeket és előkészítsék a forrásadó bevezetését. Bern emellett azt is elérte, hogy London
megkönnyítse a svájci bankoknak termékeik értékesítését Nagy-Britanniában.

Az elmúlt napokban Németország is egyezségre jutott szomszédjával az ottani bankokban fialó német befektetések kezelésének szigorúbb
szabályozásáról. A megállapodás, amelyet várhatóan csütörtökön írnak alá, szintén tartalmazza az ilyen forrásadó kivetését, s ezzel a banktitok
megőrzését, továbbá utat nyit a visszamenőleges intézkedések előtt azokban az esetekben, amikor kiderül, hogy német állampolgárok hazájuk
adóhatóságának szeme elől rejtettek el jövedelmeket svájci bankokban. A két ország megállapodása mintául szolgálhat a továbbiaknak, köztük
Franciaországnak és Olaszországnak.

A Berlinnel kötendő egyezség különösen fontos a 2000 milliárd dollárt kezelő svájci vagyonkezelők jövőjének szempontjából, mivel ennek jelentős
részét német befektetők helyezték el náluk. Ugyanakkor a genfi Helvea brókercég szerint az európai országok befektetői, akik 863 milliárd frank
(883 milliárd dollár) értékű vagyont tartanak az alpesi ország bankjaiban, ennek csak 16 százalékát vallották be adóhivataluknak. Svájc harminc
adóelkerülési megállapodást írt alá az elmúlt 19 hónapban, hogy elkerülje az adóparadicsom minősítést, s ezzel azt, hogy az adóelkerülőkre
vadászó külföldi hatóságok a titkos számlák tulajdonosainak kiadására kényszerítsék bankjait. Az együttműködés részeként megelőzhetik, hogy a
külföldi adóhatóságok pénzintézetekből kilopott adatbázisokat vásároljanak meg a csalók felderítéséhez.
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Kibírható csapást mérnek a UBS-re az adóegyezmények

A UBS AG bankcsoport arra számít, hogy összesen 15-40 milliárd frank (15,2-40,7 milliárd dollár) betétet vonnak ki tőle külföldi ügyfelei a svájci
banktitkot felpuhító kétoldalú adóegyezmények nyomán - jelentette be tegnap a világ második legnagyobb vagyonkezelője. A UBS ezzel az első
nagy svájci bank, amelyik nyilvánosan megbecsülte, mekkora veszteséget jelentenek számára azok a megállapodások, amelyeket Bern sorra
kötött meg az elmúlt hónapokban - egyebek közt Nagy-Britanniával és Németországgal -, engedve az adóparadicsomok elleni nemzetközi
harcban ránehezedő nyomásnak (Napi Gazdaság, 2010. október 6.). A megállapodások általában azt tartalmazzák, hogy a svájci pénzintézetek
forrásadót vonnak le a külföldi állampolgárok náluk kezelt vagyonának hozamára, s azt Bern átutalja az adott ország büdzséjébe - a
számlatulajdonosok adatait azonban továbbra sem adják ki automatikusan. A Helvea brókercég októberi becslése szerint európai polgárok
összesen 863 milliárd frank értékű vagyont kezeltetnek Svájcban (túlnyomó többségét az érintett adóhatóságok tudta nélkül), ennek harmadát
németek vitték oda.

A vagyonkivonásra adott becslés alapvetően megnyugtathatja a UBS befektetőit, lévén alacsonyabb a legtöbb elemző várakozásánál - írta a
Financial Times -, ráadásul az összegnek még a felső határa is eltörpül a pénzintézet privátbanki részlege által kezelt globális vagyon mellett.
Ennek összege szeptember végén 1480 milliárd dollárra rúgott. A svájci bankóriás ezzel együtt nagyszabású hirdetési kampányba kezdett -
emlékeztetett a swissinfo.ch -, amellyel visszacsalogatná ügyfeleit, akiket az adóegyezmények mellett az is elriasztott, hogy a UBS tavaly
kénytelen volt kiadni közel 4500 egyesült államokbeli ügyfelének adatait az Egyesült Államok adóhatóságának.
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