Cégalapítás külföldön

A jelen cikkben felvázoljuk, hogy az egyes európai országokban a cégalapítás milyen
adójogi vonzatokkal jár.

Lichtenstein
Lichtensteinben nemzetközi kereskedelmi tevékenység folytatása céljából több
társasági forma közül választhatunk. Az „ismert” formák, mint részvénytársaság vagy
korlátolt felelősségű társasági forma mellett az intézet és a magánalapítvány is
szolgálhat cégjogi keretéül gazdasági tevékenységünknek. A Kft., intézet vagy
magánalapítvány alapítása esetén a jegyzett tőke minimuma 30.000 svájci frank,
részvénytársaság esetében 50.000 svájci frank. A vállalkozások társasági adója 12,5
százalék, de legalább 1200 svájci frank (adóköteles jövedelem hiányában).

Monaco
Monaco vonzerejét nyilván a személyi jövedelemadó hiánya, és az alacsony társasági
adó jelentheti. A cégalapítás ellen szól azonban, hogy az ország az OECD
feketelistáján szerepel. A társasági adó megugorhat 33,3%-ra, ha a bevétel több mint
egynegyede külkereskedelmi tevékenységből származik. A zárt kis országban való
letelepedéshez engedély szükséges.

Ciprus
Ciprust manapság már inkább „csak” a kedvezményes adózású országok közé,
semmint az adóparadicsomok közé sorolhatjuk. 12,5%-os társasági adója nem a
legkedvezményesebb, és emellett a cégeknek évente 350 EUR összegű díjat kell
megfizetniük az államháztartás számára. Vonzerejét az adhatja, hogy minimum
jegyzett tőke előírás a cégalapításhoz nincsen és a tényleges tulajdonos személyét
nem teszik közzé.
Gibraltár

Gibraltár szintén évtizedekre visszanyúlóan „offshore” szolgáltatásokat tudhat
magáénak. A cégek gazdasági működtetésében vonzereje az általános forgalmi adó
hiánya vagy a külföldről származó vagyon adómentessége.
Társaság alapításához a minimális tőke 100 angol font, tipikusan 2000 fonttal
alapítanak céget. A jogi személyek egy taggal, egyszemélyes társaságként
megalapíthatóak, a társaság tagja lehet jogi vagy természetes személy is – ez
természetszerűleg belföldi vagy külföldi illetőségű. A társaságot legalább egy
kinevezett igazgató kell, hogy vezesse.
Málta
Málta társasági jogi formái a korlátolt felelősségű társaság, a részvénytársaság és a
kereskedelmi társaság (trading company). Jogi személy alapításához minimum
jegyzett tőke előírás nem létezik általában 1500 euró összeggel kerül sor
cégalapításra; ennek egyötödét alapításkor fizeti be az alapító. Máltát az 5%-os
adóteher továbbra is nagyon vonzó célponttá teszi gazdaság szereplők számára. Ez
a tényleges 35%-os társaság adótétel mellett a máltai visszatérítési rendszer
eredményeképpen ténylegesen öt százalékos mértéken érvényesül.

