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A jelenség

• A fejlődő országokban átlagosan mindösszesen a GDP 13%-ának

megfelelő összeg folyik be adóbevétel formájában (vö: EU – 35%)

• Alacsony az adómorál – adóbevételek helyett kénytelenek
segélyekre és kölcsönökre támaszkodni

• OECD, 2015: a fejlődő országok potenciálisan sokkal többet
vesztenek az adózás alóli kibújás következményeként, mintvesztenek az adózás alóli kibújás következményeként, mint
amennyit fejlesztési támogatás formájában kapnak



Becslések szerint…

• …a multinacionális vállalatok adózás alóli kibújása miatt a fejlődő országok
az IMF szerint évi 200 milliárd dollár adóbevételtől esnek el - ezzel
szemben, 2014-ben az OECD DAC országok 135 milliárd dollár fejlesztési
támogatást nyújtottak a fejlődő országoknak

• …1970 és 2008 között 854 milliárd dollár folyt ki szubszaharai Afrikából. Ez
az összeg kétszerese annak, amit a térség ez idő alatt fejlesztési támogatásaz összeg kétszerese annak, amit a térség ez idő alatt fejlesztési támogatás
formájában kapott, és négyszerese Afrika 2008-as adósságszintjének



Becslések szerint….

• A világkereskedelem több mint fele adóparadicsomokon keresztül
folyik, legalábbis papíron

• a fejlett országok vállalati beruházásainak mindössze 3 százaléka
származik „adóparadicsomokból”, addig a vonatkozó adat a fejlődő
országok esetében 21 százalék, és ez ismét igen jelentősen, 41
százalékra emelkedik az átmeneti gazdaságok esetében (UNCTAD,
2015)2015)

• Az európai vagyon 10 (2 billió euró), az afrikai vagyon 30 százalékát 
(370 milliárd euró) offshore területeken tartják (Zucman, 2014)



• Barbados, Bermuda és a Brit Virgin Szigetek 2010-ben több
közvetlen külföldi befektetést szerzett meg – az összes globális
befektetés 11%-át – mint Németország (4,77%) vagy Japán (3,76)

• Oroszország legnagyobb öt külföldi befektetője között szerepel
Ciprus (28%), a Brit Virgin Szigetek (12%), Bermuda (7%) és a
Bahamák (6%)

• 1,85 billió euró: Az Ázsiából, Dél-Amerikából és Afrikából származó• 1,85 billió euró: Az Ázsiából, Dél-Amerikából és Afrikából származó
offshore országokban és területeken elhelyezett pénzeszközök
értéke, amely becslések szerint 52,6 milliárd eurónyi adóbevétel
kieséshez vezet (Zucman, 2014)



Mindeközben a Földön….

 780 millió fő számára még mindig nem biztosított a megfelelő 
minőségű ivóvízhez való hozzájutás

 870 millió ember, azaz minden nyolcadik embertársunk éhezik

 1 milliárd ember számára nem állnak rendelkezésre a legalapvetőbb 
szanitációs feltételek

 16 ezer öt év alatti kisgyermek hal meg egyébként megelőzhető  16 ezer öt év alatti kisgyermek hal meg egyébként megelőzhető 
okok miatt - naponta

 270 millióan az alapvető egészségügyi szolgáltatásokat is nélkülözik

 57 millió iskoláskorú gyermek marad ki a formális oktatásból



Mindeközben a Földön….

 a malária megelőzésének, diagnosztizálásának és kezelésének 
költségeit 3,8 milliárd euróra becsülik éves szinten

 a világ 100 leggazdagabb gazdaságból 58 nemzetgazdaság, 42 
vállalat

 a népesség 20%-a birtokolja a jövedelmek 75%-át

 5% fogyasztja el a javak 96%-át 5% fogyasztja el a javak 96%-át

 2,6 milliárd ember napi két dollárból él

 225 leggazdagabb ember vagyona 3 milliárd ember éves
jövedelmének felel meg



Valóban ennyit számít?

• Az adóbevételek és a Millenniumi Fejlesztési Célkitűzések
megvalósításának irányába tett előrelépések közötti összefüggést vizsgáló
kutatásokból az derül ki, hogy összességében minél több adót szednek
be, annál jobban teljesítenek az afrikai országok

• A fejlődő országokban az állami bevételek gyarapodásával párhuzamosan
növekednek a szegénységcsökkentésre szánt kiadásoknövekednek a szegénységcsökkentésre szánt kiadások



Édes kis semmiségek 

Édes semmiségek c. ActionAid jelentés (2013)

Associated British Foods (ABF) – Zambia Sugar:  200 millió 
dollárnyi forgalom, 18 millió dollár nyereség, 0,5% adó

2,6 millió dollár értékben vásárolt "beszerzési és 
menedzsment díjakat " egy ír testvérvállalattól, amelynek a 
saját, auditált pénzügyi beszámolója szerint nincs is saját, auditált pénzügyi beszámolója szerint nincs is 
alkalmazottja Írországban

Pereskedés a zambiai kormánnyal:

jövedelmét "mezőgazdasági jövedelemként”

sorolhatta be



2014-15 a botrányok időszaka
 2014 november: LuxLeaks

 2015 február: Unhappy Meal: a McDonald's egyik, 13 fős luxemburgi
leányvállalata 3,7 milliárd dolláros forgalmat bonyolított 2009 és
2013 között, amely után mindössze 16 millió euró adót fizetett

 2015 június: a Walmartnak vannak ír, holland, luxemburgi, spanyol,
ciprusi és svájci leányvállalatai is, annak ellenére, hogy nincs
ezekben az országokban áruházaezekben az országokban áruháza

 2015: Fool’s Gold: How Canadian firm Eldorado Gold destroys the
Greek environment and dodges tax through Dutch mailbox
companies (SOMO)

 2015: An Extractive Affair: How one Australian mining company’s tax
dealings are costing the world’s poorest country millions (ActionAid)
– Malawi, Paladin



Néhány szalagcím



Reflektorfényben

EY és Deloitte kutatások (2014):

56%: vizsgált európai vállalatok aránya, amelyek 2014-ben 
érzékelték, hogy nőtt a társadalomban a vita és a 
közérdeklődés, illetve vizsgálódás a vállalatok 
adóstratégiája iránt

50,4%: kilenc vizsgált EU tagországban a megkérdezettek
50,4 százaléka úgy véli, hogy a gazdagok megadóztatása
és a szegények támogatása a demokrácia egyik lényeges
eleme



Mivel juthatunk közelebb a megoldáshoz?

 Nagyobb transzparencia (CBCR)

 Automatikus információcsere

 Global tax body

 Megfelelő adóegyezmények Megfelelő adóegyezmények



Harc a titoktartás ellen

 lényeges lépés az adózás alóli kibújás elleni
fellépésben annak biztosítása lenne, hogy a
multinacionális vállalatok országokon átnyúló
tranzakciói teljesen transzparensek legyenek

 a multinacionális vállalatok minden olyan ország 
tekintetében, amelyben egy adott vállalatcsoport 
működik, kötelesek lennének többek között az alábbiak működik, kötelesek lennének többek között az alábbiak 
bejelentésére:

minden egyes ország megnevezése, amelyben működik

leányvállalatainak neve

cégcsoporton belüli értékesítések

nyereségek

vállalat összes vagyontárgya egy adott országban



Harc a titoktartás ellen

Public CBCR a bankok esetében:

2013: az Európai Parlament elfogadja

előtte: assessment:
“It is the assessment of the Commission, notably based on the results of the
study and the views expressed by the stakeholders, that, at this stage, the
public country-by-country reporting of information under Article 89 of
Directive 2013/36/EU is not expected to have significant negative economicDirective 2013/36/EU is not expected to have significant negative economic
impact, in particular on competitiveness, investment, credit availability or the
stability of the financial system. On the contrary, it seems that there could be
some limited positive impact.”

Barclay’s, HSBS: “no problem with public country-by-country
reporting”



Harc a titoktartás ellen

Public CBCR az összes szektorra:

 az Európai Parlament kezdeményezése – trialóg

 április 12: a Bizottság saját CBCR javaslatot terjeszt elő
saját assessment-tel (újabb legalább másfél év egyeztetés)

 FT, Politico leaks

 közben: OECD

 Európai civil kampány a public CBCR-ért: Európai civil kampány a public CBCR-ért:

https://taxjusticeeurope.eu/hu/

 mi Magyarország álláspontja a public CBCR ügyében?

 támogatná-e a magyar kormány a teljes átláthatóságot?
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Adóegyezmények

ActionAid: kutatás a fejlett és a fejlődő országok között fennálló
adóegyezmények fejlődő országokra gyakorolt hatásairól

2015-16: OECD, EP, EC have acknowledged that the balance
of tax rights in tax treaties are a problem for developing
countries

 tervez-e Magyarország további adóegyezményeket kötni
fejlődő országokkal, vagy felülvizsgálni jelenleg érvényben
lévő egyezményt?

 mi az egyezmények megkötésének folyamata, kik vesznek
részt benne?



A politikai akarat szükségessége 

„Engem a leginkább az aggaszt, hogy a [LuxLeaks által feltárt]
gyakorlatok közöl nagyon sok vitathatatlanul jogszerű volt. Ez tényleg azt
jelenti, hogy fel kell szólítani a tagállamokat, hogy működjenek együtt
velünk a módszeres adóelkerülési gyakorlatok Európában történő
felszámolása érdekében, legyen az Luxemburgban vagy bármely más
országban.”

(Martin Schulz)

"Minimális az empátiánk azon vállalatok irányában, amelyek nem
hajlandók kivenni igazságos részüket az adózásból, valamint azon
rendszerekkel szemben, amelyek erre lehetőséget biztosítanak nekik.
Újra kell építeni az összefüggést a vállalatok nyereségtermelésének
helyszíne és az adózásuk helyszíne között”.

(Pierre Moscovici)



A politikai akarat szükségessége 

„African countries would have sufficient resources to finance their
development, eradicate poverty and end the perpetual dependence on aid.”

(Alvin Mosioma, igazgató, Tax Justice Network Africa)

"It is a contradiction to support increased development assistance, yet turn a
blind eye to actions by multinationals and others that undermine the tax base 
of a developing country." 

(Trevor Manuel, korábbi pénzügyminiszter, Dél-Afrikai Köztársaság)(Trevor Manuel, korábbi pénzügyminiszter, Dél-Afrikai Köztársaság)

“Tax avoidance and evasion are global issues that affect us all. (..) But in
Africa, it has a direct impact on the lives of mothers and children... It is 
unconscionable that some companies are using unethical tax avoidance, 
transfer pricing and anonymous company ownership to maximize their profits, 
while millions of Africans go without adequate nutrition, health and education. 
Africa loses twice as much money through these loopholes as it gets from 
donors.”

(Kofi Annan, korábbi ENSZ főtitkár)



Global Tax Justice Movement



Köszönöm a figyelmet!
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