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A Cégfürkész szolgáltatása az összes magyar céget tartalmazza egyetlen
adatbázisban. Segítségével ellenőrizhetjük partnereinket vagy éppen konkurenciánkat,
összeállíthatunk direktmarketingünkhöz céglistát, vagy kifürkészhetjük, mely magyar
cégeknek vannak offshore kapcsolatai. Jelen tanulmány az utóbbi területet veszi nagyító
alá.

Mi az offshore cég?
Azokat a vállalatokat értjük az „offshore”
kifejezés alatt, amelyek a cégbejegyzés
országában nem folytatnak tevékenységet, így
rájuk más szabályok vonatkoznak, mint a helyi
működésű társaságokra. Így például
mentesülnek az adófizetés alól, vagy csupán
egy alacsony, fix adót kell évente fizetniük. Helyszíntől függ, hogy az offshore cégeknek
van-e beszámolási és közzétételi kötelességük, kell-e könyvelniük, számlát vezetniük,
eredményességi jelentéseket írniuk.
A rendkívül kedvező, alacsony adózás miatt offshore cégnek egy 2003-as
Pénzügyminisztériumi rendelet szerint 46 állam számít. Ezen államokon kívül máshol is
jegyeznek be cégeket, ahol hasonlóan kedvezőek a feltételek. A Cégfürkészben kizárólag
olyan offshore cégekre kereshetünk rá, melyeknek magyar cégekkel vannak kapcsolataik.
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Offshore kapcsolatok

A magyar és offshore cégek között igencsak változatos kapcsolatrendszer állhat
fönt. Az offshore cég többek között lehet kft. társasági tag, bt. beltag és kültag, vagy
többségi befolyású részvényes. Az adatbázisban szereplő körülbelül 5000 offshore
kapcsolattal rendelkező cég 48%-ánál az offshore cég kft. társasági tag, 30%-ánál többségi
tulajdonú tag. 9%-uknál közvetlen irányító tagról, 6%-nál pedig jelentős befolyású
részvényesről beszélhetünk.
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Fővárosi és vidéki cégek offshore kapcsolatokkal

Érdemes megvizsgálni az offshore céges kapcsolatokkal rendelkező társaságokat
annak fényében is, hogy hol lettek bejegyezve. Ennek megfelelően azt látjuk, hogy míg az
összes működő hazai céghez viszonyítva a budapesti cégek aránya 39%, addig az összes
működő, offshore kapcsolattal rendelkező hazai cég közül a budapestiek aránya 73,8%.
Tehát körülbelül 4-szer több budapesti cégnek van offshore háttere, mint vidékinek.
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Forrás: Cégfürkész

Offshore tevékenységek

A Cégfürkészben szereplő offshore kapcsolatokkal rendelkező magyar cégek 304féle tevékenységet folytatnak. A legnagyobb arányban, 48%-ban a saját tulajdonú, bérelt
ingatlan bérbeadása, üzemeltetése szerepel a listán, ezt követi az üzletviteli, egyéb
vezetési tanácsadás 6%-kal, majd az épületépítési projekt szervezése (4%) és a
vagyonkezelés (4%) következik. A 10-es toplistában szerepel még az üzletvezetés, a
vegyes termékkörű kereskedelem, a személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem, az
ingatlankezelés, szállodai szolgáltatás és az éttermi, mozgó vendéglátás.
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Melyek azok a tevékenységek, ahol igazán
„megéri” offshore-ozni? Ezt könnyen kideríthetjük,
ha az összes hazai működő céghez viszonyítva
nézzük meg azt, hogy mely tevékenységi
területeken a legnagyobb az offshore céges
háttérrel rendelkező társaságok aránya. Ezek alapján a „saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése” tevékenység esetében a legnépszerűbb az offshore háttér,
ezen cégek 13%-ának van ugyanis offshore kapcsolata. Második helyen a vagyonkezelés
áll, az ezzel foglalkozó cégek 8,6%-a mögött áll offshore cég. Népszerű az offshore
megoldás még az üzletvezetés (7,5%), illetve az épületépítési projekt szervezése (4%)
tevékenységek esetében is.
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Céges bevételek

Érdekes azt is megvizsgálni, méretük alapján mely cégek azok, akik inkább élnek az
offshore „előnyeivel”, és melyek azok, akik kevésbe.
A Cégfürkész adatai alapján az összes működő magyar cég 1 %-ának vannak
offshore érdekeltségei. Ha megvizsgáljuk azt, hogy árbevétel alapján milyen az cégek
aránya, azt tapasztaljuk, hogy minél magasabb az árbevétel, annál nagyobb arányú az
offshore részvétel. Míg a „kicsik” között 0,6% ez az arány, addig a „nagyobbaknál” akár a
3,8%-ot is elérheti, tehát négyszer annyi cégnek van offshore kapcsolata.
A lenti táblázat szerint ezek 0,6%-a helyezkedik el a 0–50 millió Forintos árbevételi
kategóriában, 1,11%-a az 51–300 milliós csoportban, 2,03%-a a 301–700 milliós
kategóriában, 2,9%-a a 701–2500 milliós bevételi sávban, 3,8%-a a 2501–4000 milliós
kategóriában és 3,4%-uk a 4001 millió Forint feletti sávban.
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Cégméret

A bevételekhez hasonlóan a céglétszám és az offshore kapcsolatok aránya is
egyenes arányban áll egymással, tehát minél többen dolgoznak egy cégnél, annál nagyobb
valószínűséggel vannak a cég hátterében offshore kapcsolatok. Míg az 1-4 fős
mikrovállalkozások esetében az offshore kapcsolatokkal rendelkező cégek aránya az
összes vállalkozáshoz képest 0,53%, addig a hatalmas, 2000-4999 fős óriások esetében
7,31% ez az arány.
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Záró megjegyzések

Vizsgálatunkban azok a hazai cégek szerepeltek, amelyek Magyarországon
működnek, és magyarországi cégbejegyzésük van. Ezeknek kapcsolt cégeit elhelyezésük
alapján tekintettük offshore cégnek, vagy nem offshore-nak.
Nem vizsgáltuk azokat a cégeket, amelyek ugyan Magyarországon folytatnak üzleti
tevékenységet, de semmilyen hazai bejegyzésük nincsen. Sajnos ezek arányát
megbecsülni sem tudjuk, hiszen ezt szinte lehetetlenné teszik az adott országokban
érvényben lévő adatvédelmi rendelkezések és az anonimitás. Ilyen cégek közül sokat
találunk az Internetes vállalkozások között, ahol a tevékenység is nemzetközi vizeken
történik, illetve ahol nehéz az országhatárokat meghúzni.
További érdekes gazdasági kutatás tárgya lehetne az, mekkora gazdasági/pénzügyi
részt képviselnek ez offshore cégek a gazdaság egészében, mekkora lehet az
„adókönnyített” bevétel ezekben a vállalkozásokban összességében.

Források:
Cégfürkész – www.cegfurkesz.hu
Világgazdaság Online – www.vg.hu
Központi Statisztikai Hivatal –
www.ksh.hu

Origo – www.origo.hu
Wikipedia – www.wikipedia.com
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 Kíváncsi név szerint is az offshore kapcsolatokkal rendelkező
magyar cégekre?

 Céglistát szeretne, például direktmarketing kampányához?

 Szeretne többet tudni partneréről, konkurenciájáról?

Keressen a legteljesebb céges adatbázisban!
Cégfürkész
www.cegfurkesz.hu
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