HÍR-ADÓ
2016/10
______________________________________________
2016.11.21.

___________________________________________________________________________________________

BREXIT – a kilépés lehetséges következményei
Tisztelt Partnerünk!
Jelen hírlevelünkben nem a politikai elemző szemszögéből, hanem üzleti, gazdasági szempontból tekintjük át, hogy mire is kell
felkészülni az esetleges BREXIT kapcsán.
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Az elmúlt időszakban olvasható híradások alapján nehéz lenne ugyan jóslatokba bocsátkozni, hogy lesz-e BREXIT, de komolyan
számolni kell azzal, hogy valamilyen formában tényleg bekövetkezik. Annyi bizonyos, hogy az Európai Unió Alapszerződés 50.
cikkelye lehetőséget ad a kilépésre, a kilépési tárgyalásokat a hivatalos bejelentés követő két éven belül kell levezényelni, de
erre sem az EU, sem az Egyesült Királyság részéről nem készült konkrét akcióterv.
A kilépés hivatalos bejelentése jelenleg 2017 márciusára várható. Ettől az időponttól kezdődhetnek meg a kilépési
tárgyalások.
A piaci szereplők reakciói és elvárásai

A Londonban székelő nagy bankok és pénzügyi szolgáltatók határon átnyúló szolgáltatásaira a Brexit után már nem
vonatkoznak majd ugyanazok az előnyös szabályozási feltételek, amelyek előnyeit az egységes piac résztvevőiként
még élvezhetik. Így ezeket a szolgáltatásokat át kell telepíteniük valamelyik európai leányvállalatukhoz.

2.

A Brexit hatással lesz a multinacionális vállalatok értékteremtő folyamataira is. Bizonyos, az egész európai régiót
kiszolgálni hivatott üzleti funkciókat (pl.: management, treasury, group financing, K+F, logisztikai központok, stb.) a
megváltozó szabályozási-, adózási feltételek miatt EU tagállamba fogják áttelepíteni, hogy onnan változatlan
feltételekkel szolgálhassák majd ki az EU piacát.
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Forrás: www.wikipedia.org – European Economic Area
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Bár a kilépési tárgyalásokra a szabályok szerint két év áll rendelkezésre, több jel is arra mutat, hogy a piaci szereplők a
háttérben már elkezdték a felkészülést, és sürgetni fogják a tárgyalásokat.
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3.

Megszűnik az EU tagállamokra érvényes, adózással kapcsolatos irányelvek, az ún. parent-subsidiary, az ún.
interest-royalty, és az ún. merger direktíva kedvező hatása is. A kilépéssel az Egyesült Királyságban illetőséggel bíró
vállalkozások már csak az adott tagállammal kötött, kettős adóztatást elkerülő egyezmények rendelkezésire
hagyatkozhatnak, így az EU tagállamokból kapott jogdíj, kamat, osztalék tekintetében is érvényesülhet a
forrásadóztatás. A kedvezőtlen következményeket elkerülendő a multinacionális cégek már elkezdték megtervezni a
kilépés utáni struktúráikat.

4.

A multinacionális vállalatcsoportok fontosabb, az egész európai térséget kiszolgáló üzleti funkcióinak az
áthelyezése értelemszerűen együtt jár majd a munkahelyek és a munkavállalók áthelyezésével is. Új munkahelyek
jönnek létre a tagállamokban, és új munkavállalók is megjelenhetnek majd.

Nem mindegyik multinacionális vállalat fogja ugyanazt az utat választani. Már látható, hogy egyes multinacionális cégek előre
terveznek, és konkrét megoldási javaslatokon gondolkodnak. A céljuk, hogy úgy változtassák meg a vállalatcsoport belső
szervezetét, működését, hogy a legoptimálisabb megoldás szülessen. A tanulmányok pedig már készülnek, hogy minél több
idő maradjon a konkrét felkészülésre, és az átállást minél gyorsabban levezényelhessék.
A tevékenységek, egyes üzleti funkciók, és a vállalatcsoportok európai központjainak áthelyezése szükségessé teszi, hogy
olyan új struktúrák és megoldások szülessenek, amelyek lehetővé teszik a Brexit miatti esetleges többletadózás terheinek
mérséklését.
Az adótanácsadás mellett nyilván jogi-, szervezetfejlesztési, menedzsment és más szakértői tanácsadásra is szükség lesz a
szerződéses viszonyok, a szervezeti struktúrák, a csoporton belüli munkamegosztás átalakítása miatt.
A tevékenységek és a szereplők megváltozásával szükséges lesz a transzferár nyilvántartásokat is újragondolni, és a
csoporton belüli tevékenységek számlázását megfelelően kiépíteni.
***
Reméljük, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találták. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban, illetve egyéb, az adózást érintő
területtel összefüggésben kérdésük merülne fel, készséggel állunk rendelkezésükre.

Dávid Éva
okl. könyvvizsgáló, adótanácsadó,
mérlegképes könyvelő (IFRS, vállalkozási, nonprofit)
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E: eva.david@iso-focus.hu
M: +36 30 9719192
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