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2014. évi . . . törvény

az offshore vállalkozásoknak а közpénzek felhasználásából való kizárásához szü kséges
törvénymódosításokró l

1 . §

А köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb m űködéséről szóló 2009. évi CXXII .
törvény а következő 1/А . §-sal egészül ki :

„1/A. § (1) А köztulajdonban alló gazdasági társaság sem szerz ődésben, sem szerződésen kívül nem
vállalhat kötelezettséget а nemzeti vagyonról szóló törvény szerint átlátható szervezetnek nem minősülő
kedvezményezett javára .

(2) А köztulajdonban alló gazdasági társaság sem szerz ődésben, sem szerződésen kívül nem vállalhat
olyan kötelezettséget az Európai Unión kívüli székhelyű olyan gazdálkodó szervezet javára, amely а
közterheknek а székhely szerinti államban meghatároz ott alacsony mértékét kihasználva а valós gazdaság i
tevékenységre tekintettel fizetendő közterhek megfizetésének elkerülését szolgálja .

(3) Tiltott az а kötelezettségvállalás is, amely egy vagy több, а (2) bekezdésben meghatározott

gazdálkodó szervezet – külön-külön vagy együttesen számított többségi részesedése mellet t
működő gazdálkodó szervezet javára szól .

(4) А (2) bekezdés szerinti feltétel fennállását vélelmezni kell, ha а vállalkozás vagy más szervezet
székhelye а következő államokban, illetve területeken van:
a) Anguilla,
b) Aruba,
c)а Вahama-szigetek,
d) Barbados ,
e) Belize,
f) а Brit Virgin-szigetek ,
g) az Egyesült Arab Emiségek,
h) Guernsey,
i) а Holland Antillák,
J) Jersey,
k) а Kajmán-szigetek,
1) Saint Kitts és Nevis ,
m) Panama,
n)а Seyche11e-szigetek,
o) VanпаW.

(5) А köztulajdonban álló gazdasági társaság által Európai Unión kívüli székhely ű gazdálkodó
szervezettel, valamint egy vagy több ilyen gazdasági szervezet – külön-külön vagy együ ttesen
számított – többségi részesedése mellett működő gazdálkodó szervezettel megkötött szerződést annak
hatálybalépését megelőzően а köztulajdonban álló gazdasági társaság honlapján közzé kell tenni .

(6) Az (1)-(5) bekezdésekben meghatározo tt feltételek hiányában megkötö tt szerződés és egyoldalú
jognyilatkozat semmis.”
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2 . §

Az államháztartásról szóló 2011 . évi СХСУ . törvény а következő 41/A. §-sal egészül ki :

„41/A. § (1) Az államháztartás alrendszereibő l nem tehető kötelezettségvállalás az Európai Unión kívüli
székhelyű gazdálkodó szervezet avára, amely а közterheknek а székhely szerinti államban meghatározo tt

alacsony mértékét kihasználva а valós gazdasági tevékenységre tekinte ttel fizetendő közterhek
megfizetésének elkerülését szolgálja .

(2) Tiltott az а kötelezettségvállalás is, amely egy vagy több, az (1) bekezdésben meghatározo tt

gazdálkodó szervezet – külön-külön vagy együttesen számított – többségi részesedése mellet t
működő gazdálkodó szervezet javára szól .

(3) Az (1) bekezdés szerinti feltétel fennállását vélelmezni kell, ha а vállalkozás vagy más szervezet
székhelye а következő államokban, illetve területeken van :
a) Anguilla,
bj Aruba,
c)aBahama-szigetek,
d) Barbados,
e)Belize,
f)а Brit Virgin-szigetek,
g) az Egyesült Arab Emírségek,
h) Guernsey,
i) а Holland Antillák,
j) Jersey,
k)а Kajmán-szigetek ,
1) Saint K itts és Nevis ,
m) Panama,
n)а Seychelle-szigetek ,
o) Vanuatu .

(4) А költségvetési szerv által Európai Unión kívüli székhelyű gazdálkodó szervezettel, valamint egy
vagy több ilyen gazdasági szervezet – külön-külön vagy együttesen számított – többség i
részesedése mellett működő gazdálkodó szervezettel megkötö tt szerződést annak hatálybalépését
megelőzően а költségvetési szerv honlapján közzé kell tenni .

(5) Az (1)-(4) bekezdésekben meghatározott feltételek hiányában megkötött szerződés és egyoldalú
jognyilatkozat semmis.”

3. §

Ez а törvény а kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba .
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az LMP következetesen ellenzi а közvagyon terhére а hazai adóterheket kikerül ő offshore cégek

útján való gazdagodás minden formáját . Sajnosa régi-új kormánytöbbség ezt а szándékot csak а
szavak és а politikai kommunikáció szintjén osztja, а gyakorlati megvalósítás viszont olyannyira

hiányzik, hogy rendszeresen kerülnek el ő Seyche11e-szigeteki vagy panamai cégek az állam üzleti

partnerei közül . Törvényjavaslatunk ennek а folyamatnak kíván végre gátat szabnia közszféra egészében

а gazdasági és jogi értelemben ve tt offshore szervezetekkel való ügyletelés tilalmának kimondásával,

biztosítva, hogy а hazai közpénzbő l végzett tevékenység utáni közterheket kormányközeli vállalkozó

honfitársaink ugyanúgy leadózzák, mint ahogy megtették ezt а megbízást adójukból finanszírozó

polgárok.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az I. §-hoz

А Javaslat kiegészíti а köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működésérő l szóló

2009. évi CXXII . törvényt az Európai Unión kívüli székhelyű offshore, valamint а nemzeti vagyonró l

szóló törvény szerint átlátható szervezetnek nem minősülő gazdálkodó szervezetekkel való ügyletköté s

tilalmával . Gazdasági értelemben vett offshore szervezetként а törvény alkalmazásában az а gazdálkodó

szervezet esik а tilalom alá, amely а közterheknek а székhely szerinti államban meghatározott alacsony

mértékét kihasználva а valós gazdasági tevékenységre tekintettel fizetendő közterhek megfizetésének

elkerülését szolgálja. Е szabály értelmezésében а javaslat az állami (önkormányzati) gazdasági társaságo t

úgy segíti, hogy а klasszikus, а magyar gyakorlatban is használt adóparadicsomokban alapít ott cégekre

kimondja az offshore minőség védelmét.

А tiltás а tilalom alatt álló cég többségi tulajdonában álló másik céggel megkötött ügyletre is kiterjed .

Ellсвёггését pedig az összes, nem európai céggel kötött szerződés közzétételének kötelezettsége, tovább á

az segíti, hogy mind е közzététel, mind pedig а tilalom figyelmen kívül hagyása érvénytelenségi ok .

А 2. §-hoz

А törvényjavaslat а költségvetési szervekre vonatkozóan а köztulajdonban álló gazdasági

társaságokra vonatkozóval azonos tartalmú tilalmakat és kötelezettségeket állapít meg az Európai

Unión kívüli székhelyű – gazdasági értelemben vett –offshore gazdálkodó szervezetekkel való

ügyletkötés tilalmával .

А 3. §-hoz

Hatálуьаlёptető rendelkezés .
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Az Alaptörvény 6. cikk (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtjuk az offshore

vállalkozásoknak а közpénzek felhasználásából való kizárásához szйkséges

törvénymódosításokról szóló törvényjavaslatot .
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