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Az USA adóreformja – új korszak kezdete a nemzetközi 
adótervezésben

A Donald Trump amerikai elnök által 2017 decemberében aláírt adótörvény az 

utóbbi évtizedek legjelentősebb adóreformját jelenti az Egyesült Államokban. A 

törvény alapjaiban alakíthatja át az amerikai cégek adótervezését és jelentős 

kihatással lehet a Magyarországra irányuló beruházások tervezésére is. Az 

amerikai vállalkozásoknak újra kell értékelniük korábbi adóstruktúráikat és 

befektetési döntéseiknél is új helyzettel találják szembe magukat. A reformnak 

a világgazdaságban minden bizonnyal lesznek nyertesei és vesztesei is. 

Ugyanakkor mi is változott, és Magyarországra nézve ez mit jelent? Jelen 

cikkünk ezt a kérdéskört járja körül.

1. Az Egyesült Államok adórendszerének reformja

Az adószabályok átfogó átalakításába az 1986-os módosítások óta számos adminisztráció kezdett bele. 

Donald Trump választási ígéreteiben is központi helyet foglalt el az adórendszer átalakítása, amelynek sikere 

azonban még fél évvel ezelőtt is kétséges volt, és amelyhez több rendkívüli körülmény együttállására szükség 

volt. Végül, 2017. december 22-én – miután a Szenátus és a Képviselőház is elfogadta az 

adóreformcsomagot – az elnök aláírta az „Adócsökkentésről és munkahelyteremtésről” szóló törvényt.

2. Az amerikai adóreform legfontosabb elemei

Az elfogadott adóreform számos, magánszemélyeket és társaságokat érintő módosítást tartalmaz, amelyek 

közül a magyarországi beruházások és adótervezés szempontjából jelentősebb társasági és nemzetközi 

adózási elemeket vesszük számba.

A törvény főbb elemei:

–   a szövetségi társasági adó 35 százalékos adókulcsának 21 százalékra csökkentése;

–   az ún. territoriális adórendszerre való átállás;

–   a külföldön tárolt vagyon és készpénzállomány egyszeri adóztatása (transition tax);

–   a nyereség alapú kamatlevonhatósági korlát bevezetése;

–   a hibrid adóstruktúrákkal szembeni szabályok implementációja;

–   minimumadó bevezetése az ellenőrzött külföldi társaságnak minősülő leányvállalatok „mobil 

jövedelmeire” (global intangible low-taxed income, GILTI);



–   kedvezmény biztosítása a közvetlenül az amerikai vállalatoknál realizálódó külföldről származó „mobil 

jövedelmekre” (foreign-derived intangible income, FDII);

–   „adóelkerülési minimumadó” bevezetése a külföldi kapcsolt vállalkozásoktól igénybe vett áruk és 

szolgáltatások ellenértékére (base erosion minimum tax, BEAT).

3. Territoriális adórendszerre való átállás

A reform szakít az eddigi „világjövedelmet” megadóztató rendszerrel, és a külföldi osztalékjövedelmek 

mentesítésén keresztül alapvetően az ún. territoriális adóztatás elvén építi fel a leányvállalatok nyereségének 

adóztatását. A reform teljesen megszünteti az ún. „halasztott fizetésen” (tax deferral) alapuló megoldást, 

amelyben az amerikai vállalatoknak addig nem kellett adót fizetniük a leányvállalataik nyeresége után, amíg 

az részükre kiosztásra nem került (repatriation). Ahogy azonban ez megtörtént, úgy a leányvállalattól szerzett 

osztalékjövedelmet – a külföldön megfizetett adók beszámításával – 35 százalékos amerikai szövetségi adó 

sújtotta. Az új szabályok alapján egy külföldi leányvállalat jövedelme főszabályként az osztalékfizetéssel 

végérvényesen mentesül az amerikai adófizetés alól, azonban speciális esetben még az osztalékként történő 

kiosztás előtt adófizetésre kerül sor az anyavállalatnál, ún. vélelmezetten hazaosztott jövedelemként 

(pl. ellenőrzött külföldi társaságok ún. „Subpart F” jövedelme vagy az újonnan bevezetett ún. „GILTI” 

jövedelem). A korábbi, halasztott adófizetésen alapuló, köztes megoldás azonban kikerült a rendszerből.

Az 1. ábra azt foglalja össze, hogy a leányvállalatok egyes jövedelmeit az Egyesült Államokban hogyan 

adóztatják az anyavállalat szintjén.

1. ábra: Külföldi leányvállalatok nyereségének adóztatása az USA-ban

3.1. A reform előtti világjövedelem adóztatásán alapuló rendszer



Az Egyesült Államok adórendszere a reform előtt a társaságok belföldi és külföldi nyereségét egyaránt 

adóztatta, amelyet így a 35 százalékos szövetségi társasági adó, valamint állami és akár helyi adók is 

sújtottak. Ezt nevezi az adózási irodalom ún. világjövedelem adóztatásán alapuló rendszernek. A kettős 

adóztatás elkerülése érdekében az anyavállalat által külföldön megfizetett adókat (közvetlen beszámítás) és 

osztalék esetén a leányvállalatok által a nyereségre fizetett társasági adókat (közvetett beszámítás) be 

lehetett számítani. Ilyen módon a cégcsoport teljes adókötelezettsége az osztalékon akkor is 35 százalék volt, 

ha külföldön 9 százalék, vagy ha 19 százalék volt a társasági adó, mert az Egyesült Államokban a külföldön 

megfizetett adókat ki kellett a 35 százalékos szintre egészíteni.

Könnyen belátható, hogy 35 százalékos társasági adó mellett nehéz versenyképes árakat kialakítani a 

világpiacon úgy, hogy közben a befektetői hozamelvárásokat is teljesítenie kell a cégnek. Annak érdekében, 

hogy ez mégis megvalósulhasson, az amerikai szabályok „elhalasztott adófizetés” lehetőségét biztosították 

bizonyos jövedelmekre. Bár az amerikai cégek által külföldi beruházásaikból származó közvetlen 

nyereségeket (pl. külföldi telephely nyeresége) azonnal adóztatták az Egyesült Államokban, addig a 

leányvállalatokon keresztül, közvetve elért profitot csak akkor, amikor az anyavállalat részére az osztalékként 

kiosztásra került. Ilyen módon, ha az amerikai cégcsoport biztosítani tudta, hogy az Egyesült Államokon kívüli 

értékesítéseire – különböző kedvezmények vagy adóstruktúrák eredményeként – alacsony társasági adót 

fizessen, akkor meg tudta őrizni előnyét a versenytársaival szemben. Amennyiben a külföldi piacokon fizetett 

alacsony társasági adót minden évben ki kellett volna egészítenie az Egyesült Államokban 35 százalékra, úgy 

ezt az előnyét elveszítette volna.

Ennek azonban nagy ára volt, méghozzá, hogy a vállalkozások nem tudták a nyereségüket az amerikai 

anyavállalat és végső soron a befektetők részére kiosztani. Ennek eredményeként – egyes becslések szerint 

– 2000–3000 milliárd dollár nyereség vár arra az Egyesült Államokon kívül, hogy egyszer kedvezményesen 

hazavihető legyen.

A problémát felismerve korábban is vezettek be elhalasztott fizetést korlátozó rendelkezéseket, amelyek közül 

a legjelentősebb az ellenőrzött külföldi társaságokra (controlled foreign company, CFC) alkalmazott ún. 

Subpart F szabály. Ennek lényege, hogy az összevontan legalább 50 százalékban amerikai tulajdonban lévő 

leányvállalatok bizonyos „holding jövedelmeit” (angolul base company income) úgy tekintették, mintha azt a 

megszerzés évében osztalékként kifizette volna az ellenőrzött külföldi társaság a legalább 10 százalékos 

részesedéssel rendelkező amerikai befektetőinek. Ilyen módon a leányvállalat „holding jövedelmei” az 

Egyesült Államokban a megszerzés évében adókötelessé váltak. A szabály különösen a leányvállalat által 

szerzett passzív jövedelmekre – mint az osztalék, a kamat vagy a jogdíj – terjed ki. A szabály alól számos 

kivétel van, így különösen az adótervezésben előszeretettel alkalmazott ún. „azonos állam korlátozás”, amely 

eredményeként, ha az egyébként érintett jövedelmet úgy szerzi meg az ellenőrzött külföldi társaság, hogy az 

ugyanabból az államból származik, akkor nem kell alkalmazni rá a Subpart F szabályt (pl. holland CV/BV 

struktúrák).

3.2. Külföldi osztalék mentesítése

A fentiekkel akart részben szakítani a reform, és főszabályként mentesíteni akarta az amerikai adófizetés alól 

a külföldi leányvállalatok nyereségét. Ezt a rendszert nevezi az adózási szakirodalom ún. territoriális 

adórendszernek, amikor egy ország csak a saját területén keletkezett nyereségeket adóztatja meg. A reform 

ugyanakkor nem teljes körű territorialitást vezet be, hanem csak bizonyos feltételek fennállása esetén a 

leányvállalatok nyereségét mentesíti. Az amerikai vállalat által közvetlenül vagy telephelyén keresztül szerzett 

vállalkozási nyereség, osztalékon kívüli passzív jövedelmei, valamint a feltételeket nem teljesítő esetekben a 



kapott osztalék is adóköteles marad. A másik oldalról a közvetetten, leányvállalaton keresztül szerzett 

nyereség sem teljes egészében mentesül, a korábban is létező Subpart F szabály ugyanis nem szűnt meg, 

sőt, kiegészült egy új minimumadó szabállyal is, amellyel a későbbiekben még részletesen foglalkozunk.

Az új adómentesítési szabály lényege, hogy legalább 10 százalékos részesedés fennállása esetén a külföldi 

leányvállalatoktól kapott osztalékjövedelem – az államok többségéhez, köztük Magyarországhoz hasonlóan – 

az anyavállalat szintjén mentes az adó alól. A külföldről kapott osztalék mentesítéséhez azonban a 

vállalkozásnak számos feltételt teljesítenie kell. Így különösen csak az Egyesült Államokban belföldi illetőségű, 

társaságiadó-alanynak minősülő gazdasági társaságok (ún. C corporation) alkalmazhatják a 100 százalékos 

adóalap-csökkentő tételt (dividends received deduction, DRD). További feltétel, hogy az anyavállalat legalább 

10 százalékos részesedéssel rendelkezzen a külföldi leányvállalatban, amelyre egyéves tartási időt is előír a 

törvény.

A fentiek alapján a kedvezményt nem vehetik igénybe az adózási szempontból transzparens entitások 

(S corporation, pl. eltérő választás hiányában az LLC vagy a partnership). A szabályozás ugyanakkor nem 

zárja ki annak lehetőségét, hogy a feltételeket egyébként teljesítő gazdasági társaságok igénybe vegyék a 

mentességet, ha a külföldi osztalékjövedelmeket ilyen pénzügyileg transzparens entitásokon (pl. partnership) 

keresztül, közvetve szerzik.

A szabály a külföldi leányvállalat által, az adózott eredményéből fizetett osztalékra alkalmazandó. Az egyéb 

szabályokkal való összhangja alapján azonban teljes egészében csak akkor tudja a vállalkozás élvezni a 

kedvezmény előnyeit, ha a leányvállalatnak a nyeresége nem tartozik a fentiekben részletezett Subpart F 

jövedelem körébe, illetőleg nem kell rá az új minimumadó-szabályt alkalmazni.

Ezen kívül a törvény kifejezetten kiveszi a kedvezmény hatálya alól azokat az eseteket, amikor a külföldi 

leányvállalat a kiosztott nyereségre tekintettel a saját országában levonásra jogosult vagy egyébként 

bármilyen kedvezményben részesül (ún. hibrid osztalék). A szabály rendkívül szűkszavú, és a hozzá 

kapcsolódó magyarázatok sem tartalmaznak arra vonatkozó utalást, hogy pontosan milyen esetekre terjed ki 

annak hatálya. Az világosnak tűnik, hogy a definíció szerinti „levonás” az OECD adóalap-erózió és 

adóelkerülés elleni (az angol megnevezésből származtatva röviden: BEPS) projektjének 2-es jelentése 

szerinti hibrid adóstruktúrákra utal. Ilyen esetben a leányvállalat állama kamatnak minősíti és ráfordításként 

elszámolja ugyanazt a jövedelmet, amit az anyavállalat országa osztalékként mentesítene. Ilyen esetek 

fordulhatnak elő például a luxemburgi nyereségrészesedési kölcsönök (Profit Participating Loan, PPL) 

esetében. Ugyanakkor az „egyéb kedvezmény” kifejezés számos kérdést vet fel. Így például nem világos, 

hogy milyen viszonyítási ponthoz képest kaphat valaki kedvezményt és kizárólag a kifizetőnél realizált 

adóelőnyre vonatkozik-e. Például, ha az újonnan bevezetett kínai szabályozáshoz hasonlóan, egy ország 

forrásadó-kedvezményt nyújt az országában újra befektetett osztalék tekintetében. Vagy, ha egy ország, bár a 

kettős adóztatási egyezménye alapján lenne joga forrásadót kivetni, de ezt – Magyarországhoz hasonlóan – 

általános jelleggel nem teszi, az ilyen értelemben kedvezménynek minősül-e. A másik oldalról kérdéses, hogy 

„egyéb adókedvezménynek” minősül-e, ha nem az osztalékra, hanem a leányvállalat nyereségére tekintettel 

kap egy leányvállalat adókedvezményt. Ugyancsak nyitott kérdés, hogy például a máltai adószabályokban 

alkalmazott adó-visszatérítés olyan kedvezménynek minősül-e, amely alapján a kedvezmény megtagadható. 

Ott ugyanis egyértelműen az osztalékfizetésre tekintettel adják az adó-visszatérítést, de nem a leányvállalat 

részére, hanem a befektetőnek. A szabály szó szerinti olvasatából pedig az tűnik ki, hogy a jövedelem csak 

akkor minősül hibrid osztaléknak, ha a kedvezményt a leányvállalat kapja. Előbbi kérdésekre valószínűleg 

egyaránt nemleges válaszok adhatók, de annak biztos megítélése csak a hivatalos amerikai adózási 

tájékoztatók fényében lesz lehetséges.



3.3. A territoriális rendszerre való átállás várható hatásai

A territoriális adóztatásra való átállás miatt az amerikai cégcsoportok várhatóan átértékelik európai 

cégstruktúrájukat és az adótervezés iránya várhatóan a hibrid struktúrák és az elhalasztást lehetővé tevő 

megoldásoktól az alacsony effektív adókulcs szerinti adózás irányába tolódik el. A magyarországi 

leányvállalatok helyzete relatív módon javulhat, annak hatására, hogy az eddig beszámításnál figyelmen kívül 

hagyott helyi iparűzési adó a mentesítés esetén nem okoz hátrányt a régiós versenyben. Ugyanakkor a 

magyar leányvállalatoknak is újra kell értékelniük, hogy a kifizetéseik nem minősülnek-e hibrid osztaléknak az 

amerikai szabályok szempontjából, amelyre jelentős hatást gyakorolhat egy kiterjesztő jogértelmezés.

3.4. Az átállási adó

A korábbi, elhalasztáson alapuló amerikai adórendszer az amerikai vállalatcsoportokat arra ösztönözte, hogy 

külföldi nyereségeiket ne vigyék haza. A helyzet rendezését 2005-ben az amerikai törvényhozás már 

megkísérelte, mégpedig egy egyszeri, kedvezményes adófizetési lehetőség megteremtésével. A szabály 5,25 

százalékos adó megfizetése mellett lehetővé tette, hogy az amerikai cégcsoportok hazautalják a külföldi 

nyereségeiket. Az átmeneti kedvezmény azonban számos korlátozást tartalmazott, így különösen azt, hogy 

csak készpénzállományban meglévő nyereséget lehetett kedvezményesen hazavinni, azt az Egyesült 

Államokban be kellett fektetni, és a kedvezményes adóval szemben semmilyen külföldi adóbeszámításnak 

nem volt helye. A választáson alapuló rendszerben hozzávetőlegesen 350 millió dollárt utaltak az Egyesült 

Államokba.

A mostani reform a territoriális rendszerre való átállás érdekében az amerikai cégek külföldön tárolt – és a 35 

százalékos amerikai adóval korábban nem adóztatott – jövedelmeit egyszeri, kedvezményes adóval sújtja. 

Ellentétben a 2005-ös szabállyal, a mostani átállási adó kötelező és teljes körű: kiterjed minden olyan külföldi 

leányvállalatra, amelyikben 10 százalékos részesedése van amerikai befektetőnek. A szabály célja elvileg az, 

hogy a territoriális rendszer előnyeit élvező vállalkozások az eddig nem adóztatott jövedelmeik után 

fizessenek egy kedvezményes adót és tiszta lappal induljanak az új rendszerben. Ugyanakkor a szabály 

hatálya sokkal tágabb ennél. A territoriális rendszer előnyeit élvező gazdasági társaságokon (C corporation) 

felül ugyanis mások is az adófizetési kötelezettség hatálya alá kerülnek, akik viszont a territoriális adóztatás 

előnyeit nem tudják élvezni, így különösen a magánszemély befektetők, valamint az amerikai transzparens 

entitások (S corporation) is, ha legalább 10 százalékos részesedésük van külföldi vállalkozásban.

A szabály alapján a 2017-es évre Subpart F jövedelemként kell kimutatni az 1986 óta felhalmozott – és 

elhalasztással érintett – külföldi nyereség részesedésarányos összegét. Azt a 2017. november 2-án, vagy ha 

az nagyobb, akkor a 2017. december 31-én fennálló állapot szerint kell megállapítani, amelynél a 

leányvállalatok veszteségeit figyelembe lehet venni.

A készpénzállományra 15,5 százalék, a többi vagyonelemre 8 százalék adót kell fizetni, amelybe a korábban 

megfizetett külföldi adókat – a maximális adószintet feltételezve arányosan – be lehet számítani. A szabály 

logikája az, hogy a reform előtt a társaságoknak a nyereségükre 35 százalékos amerikai adót kellett volna 

fizetniük, ha leányvállalataik hazaosztják a nyereséget. Így 15,5 százalékos külföldi adót feltételezve, még 

19,5 százalékos adót kellett volna megfizetniük. Erre tekintettel nem lenne igazságos, ha most teljes 

mértékben mentesülne a 15,5 százalékos átállási adó alól az, akinek korábban ekkora mértékű külföldi 

adószintje volt. A szabály éppen ezért olyan arányban engedi a külföldön megfizetett adót beszámítani, ahogy 

az adott kedvezményes adókulcs a legmagasabb adókulcshoz viszonyult. Ez társaságok esetében 35 

százalékos adókulcsot jelent, így a készpénzállomány esetén (15,5 százalékos adóra tekintettel) a külföldön 



korábban megfizetett adók 44,28 százaléka, míg minden más formában fennálló nyereségnél (a 8 százalékos 

adóra tekintettel) a külföldi adók 22,85 százaléka számítható be az átállási adóba.

A kiszámított adó megfizetése 8 év alatt növekvő mértékű részletekben esedékes. Az első 5 évben a teljes 

összeg 8 százalékát, a 6. évben annak 15 százalékát, a 7. évben 20 százalékát, valamint a 8. évben a még 

fennmaradó részt, 25 százalékot kell megfizetni.

Az átállási adóhoz egy meglepően szigorú szankció is kapcsolódik az országot 10 éven belül elhagyó cégek 

számára. Amennyiben a vállalkozás 10 éven belül megszűnik az Egyesült Államokban adóköteles 

vállalkozásnak lenni (ún. expatriate entity), úgy köteles az átállási adóval érintett jövedelmei után 35 

százalékos adót fizetni, amelyből csak a most megfizetett átállási adót vonhatja le, a külföldön korábban 

teljesítetteket azonban nem.

3.5. Az átállási adó várható hatásai

Az átállási adó, bár kedvezményes adóztatást jelent a korábbi 35 százalékos adóhoz képest, azzal azonban, 

hogy a cégcsoport befektetett eszközeit, valamint a helyi szabályok alapján kiosztási tilalom alá eső 

nyereséget is megadóztatja, a vállalatcsoport cash-flow pozícióját jelentősen ronthatja. Azoknál a 

cégcsoportoknál pedig, ahol jelentős befektetett eszközállomány és kevés készpénz van, ez komoly likviditási 

nehézségeket is okozhat a következő 8 évben. Az országot elhagyó vállalatokra alkalmazandó szigorú 

szankció pedig a vállalatfelvásárlások területén jelentős rejtett kockázatot hordozhat és így a due diligance 

körében fontos kérdéssé válhat a következő évtizedben.

4. A szellemi tulajdonjogokra irányuló adótervezést érintő módosítások

Az utóbbi évek adózási hírei az amerikai technológiai vállalatok (pl. Apple, Google, Facebook) szellemi 

tulajdonjogokat érintő adótervezésétől voltak hangosak. Az Egyesült Államokon kívüli értékesítéseiknél ezek a 

cégek előszeretettel vettek igénybe olyan adótervezési struktúrákat, amelyek segítségével az 

adókötelezettségüket lényegesen le tudták csökkenteni. Ez összhangban is volt az amerikai vállalatcsoportok 

érdekeivel és a rendszer alaplogikája szerint, elméletileg nem okozott az amerikai költségvetésnek sem 

kiesést. Ahogy azt a világjövedelem alapú adóztatás esetén láthattuk, a rendszer működési filozófiája az volt, 

hogy a külföldi értékesítések utáni nyereséget az amerikai anyavállalat szintjén addig nem adóztatták, amíg 

azt a részére ki nem osztották. Így, ha a vállalatcsoport külföldi értékesítéseinél alacsonyan tudta tartani az 

adófizetési kötelezettséget, úgy addig megtarthatta ezt az adóelőnyt, amíg a nyereséget nem osztotta ki az 

anyavállalatának. Végső soron pedig a vállalatcsoport alacsonyan tudta tartani a költségeit és versenyképes 

tudott lenni a világpiacon. Mindemellett a szabályozás logikája alapján az amerikai költségvetés sem járt 

rosszul, mert amikor a befektetőinek a vállalat ki akarja fizetni a hozamokat, akkor kénytelen lesz az addig 

nem adózott jövedelmeit az Egyesült Államokba „hazahozni” és a „különbözetet” befizetni a költségvetésbe.

Az amerikai vállalatcsoportok adótervezése eddig gyakran azt a gyakorlatot követte, hogy próbálták az 

Egyesült Államokon kívüli adókötelezettségeiket minél alacsonyabban tartani, amelynek egyik eszköze 

például a szellemi tulajdonjogokból származó jogdíjakra adott, ún. „patent box” kedvezmények igénybevétele 

volt. Ezt követően kreatív elnevezésű megoldásokon (pl. „kettős ír–holland szendvics” vagy „CV/BV 

struktúrák”) keresztül távol tartották az alacsonyan adózott jövedelmet az amerikai adóztatástól. Ezzel a 

gyakorlattal szemben lépett fel az OECD és az Európai Unió is, részben jogalkotási (pl. adóelkerülés elleni 

irányelv elfogadása), részben tiltott állami támogatási gyakorlaton keresztül. Különösen ez utóbbi jelentett 

jelentős kockázatot az amerikai vállalatcsoportoknak.



Mivel az amerikai adópolitika a territoriális rendszerre való átállást követően jelentősen megváltozik, a fenti 

helyzet fenntartása a továbbiakban már nem illik bele annak logikájába. Eddig, ha kevesebb adót is fizetett a 

külföldi értékesítései után a cég, elméletileg egyszer biztos hazaosztja a nyereségét és akkor az amerikai 

befektetésekkel azonos szintű adót fog fizetni. Ez ugyanakkor a territoriális adórendszerben nincs így. 

Amennyiben a feltételeket teljesítő leányvállalat osztalékot fizet az amerikai anyavállalatának, az a jövedelem 

teljes mértékben adómentessé válik. Éppen ezért az amerikai adóreform egy minimumadót vezet be a 

vállalatcsoport külföldi jövedelmeinek egy részére, méghozzá arra, amelyik nem a tárgyi eszközökhöz 

kapcsolódik és ilyen módon rendkívül mobil. Annak érdekében, hogy azok a szellemi tulajdonjogok, amelyek 

előállítják az ilyen jövedelmeket, közvetlenül az amerikai anyavállalatnál jelenjenek meg, az újonnan 

bevezetett szabályok próbálják egyrészről mérsékelni a külföldi adótervezésben rejlő előnyöket, másrészről 

pedig kedvezményekkel hazacsábítani a vállalkozások nyereséget termelő immateriális jószágait.

4.1. Globális minimumadó az immateriális jószágokhoz kapcsolódó jövedelmekre

A reform egyik központi eleme az ellenőrzött külföldi társaságokra vonatkozó speciális minimumadó 

bevezetése. Eszerint az amerikai anyavállalat az ún. „GILTI” szabály alapján 10,5 százalékos adót köteles 

fizetni, ha a külföldi leányvállalatainak a nyeresége a tárgyi eszközeikhez viszonyítva túl magas. Az ellenőrzött 

külföldi társaságok nyereségét a szabály tulajdonképpen két részre bontja, egyrészről a „szokásos” 

nyereségre, amely a tárgyi eszközökhöz kapcsolódik, másrészről a GILTI jövedelemre, amely az immateriális 

jószágokkal áll összefüggésben. A szabály ugyanakkor nem egyedi jelleggel allokálja a jövedelmeket, hanem 

egy 10 százalékos diktált nyereségrátát rendel a tárgyi eszközökhöz és minden más jövedelmet az 

immateriális vagyonhoz csoportosít.

A szabály globálisan vizsgálja a vállalatcsoport Egyesült Államokon kívüli nyereségét és nem leányvállalatok 

szintjén. Ennek értelmében az amerikai befektető a saját adóalapjában mutatja ki az ellenőrzött külföldi 

társaságainak az együttes nyereségét, függetlenül attól, hogy a nyereséget részére kiosztották-e, vagy sem. 

Ilyen módon a szabály a Subpart F típusú adóztatáshoz hasonlít. Ugyanakkor a leányvállalatok nyereségének 

nem egészét, csak az ún. GILTI jövedelmét kell az adóalapjába „beraknia”. Ez a leányvállalatok összevont 

nyereségének (tested income) az összevont tárgyi eszközállományuk (qualified business asset investment, 

QBAI) 10 százalékát meghaladó részét jelenti. Más szavakkal megfogalmazva, a szabály a leányvállalatok 

összevont nyereségéből engedi levonni a tárgyi eszközökhöz rendelt nyereséget, amelyen felüli teljes 

összeget GILTI jövedelemnek minősít és az amerikai adóalapba beemel. Adott jövedelemnek a kétszeres 

figyelembevételét elkerülendő, a szabály kivesz bizonyos elemeket a leányvállalatok nyereségéből (tested 

income), így különösen a leányvállalatnak a Subpart F szabály alapján eddig is teljes mértékben adóztatott 

jövedelmeit.

A leányvállalatok jövedelmének és tárgyieszköz-állományának kalkulációjakor az amerikai adószabályokat 

kell figyelembe venni és nem a leányvállalatok országainak az adószabályait. Így a szabály értelmében az 

összevont nyereség lehet nagyobb vagy akár kisebb is, mint a leányvállalatok által saját országuk joga szerint 

kalkulált összeg. Az így kiszámolt GILTI jövedelem az amerikai anyavállalat nyereségeként kerül kimutatásra, 

amelyre azonban 50 százalékos adóalap-kedvezményt vehet igénybe. A GILTI jövedelmet így az Egyesült 

Államokban effektív 10,5 százalékos adó sújtja.

A külföldi adókat egy speciális képlet alapján, 80 százalékos mértékben engedik beszámítani a GILTI 

jövedelmére számított amerikai adóba. Az ellenőrzött külföldi társaságok által külföldön megfizetett 

nyereségadókat olyan arányban engedi figyelembe venni, amilyen arányban a GILTI jövedelem aránylik az 

összes külföldi jövedelemhez (tested income). A többletet – ellentétben az általános amerikai beszámítási 



szabályokkal – nem lehet elhatárolni, azt csak adott évben lehet felhasználni. Abból, hogy a 10,5 százalékos 

effektív adókulccsal megadóztatott jövedelembe maximum 80 százalékos mértékig lehet a külföldön 

megfizetett adókat beszámítani, következik, hogy a leányvállalatok összesített nyereségét, globálisan 13,125 

százalékos effektív adónak kell ahhoz terhelnie, hogy ne kelljen az Egyesült Államokban további adót fizetni.

A bonyolult szabályt egy példával illusztráljuk.

Az amerikai anyavállalatnak az első esetben egyetlen leányvállalata van („A” vállalat), amelyiknek 1000 

egység nyeresége és 500 egység tárgyi eszköze van. „A” országban a társasági adó szintje 9 százalék, így 

90 adót fizet. Az amerikai anyavállalat – a számolás egyszerűsítése érdekében – a saját adószabályai alapján 

a jelen példában ugyanarra az eredményre jut mind a nyereségek, mind a tárgyi eszközök kiszámításánál, 

mint a leányvállalat országa. Így az 500 tárgyi eszközhöz kapcsolódó nyereséget 50-ben állapítja meg, a 

fennmaradó 950 nyereséget pedig GILTI jövedelemnek minősíti, amelyikre az 50 százalékos kedvezményt 

figyelembe véve összesen 99,75 amerikai adót kalkulál. Ebbe a jövedelembe a leányvállalat nyereségadója 

olyan arányban számítható be, mint ahogy a GILTI jövedelem aránylik az összes jövedelméhez, ebben az 

esetben 950/1000 arányban. Az így arányosított adónak pedig végül a 80 százaléka számítható be, amely 

68,4 a fenti esetben. Tehát az amerikai vállalkozásnak további 31,5 egység adót kell megfizetnie.

Az előzőeket a 2. számú ábrán is bemutatjuk:

2. ábra: Egy leányvállalat nyereségének adóztatása a GILTI alapján

Egy másik példában ugyanannak az anyavállalatnak két leányvállalata van, eltérő országokban. „A” 

vállalkozásnak ugyanazok a paraméterei, mint az előző esetben, „B” vállalkozásnak pedig 5500 egység értékű 

tárgyi eszköze és 550 egység nyeresége van, amelyet 22 százalék társasági adóval adóztatnak, így a fizetett 

adója 121 egység. Az amerikai anyavállalat mindkét leányvállalatának az összevont nyereségét (1550) veszi 

alapul a kalkulációjánál, amelyből az összevont tárgyieszköz-állomány 10 százalékát (600) vonja le. Az így 

fennmaradó 950 nyereség kerül be az amerikai adóalapba, GILTI jövedelemként. Erre összesen 99,75 



amerikai adó esik. A külföldön összesen megfizetett 211 adó arányos része számítható be. Az arányszámot a 

leányvállalatok összevont GILTI jövedelme és az összevont nyeresége határozza meg (950/1550). A 211 

külföldön megfizetett adóból, a 80 százalékos beszámítási korlátot is figyelembe véve, összesen 103,46 

számítható be. Ez magasabb, mint a GILTI-re eső amerikai adó, így nincs adófizetés. Az így keletkező 

„többlet” azonban csak ebben az évben használható fel, a későbbi évekre nem határolható el.

A fentieket a 3. számú ábrán szemléltetjük:

3. ábra: Több leányvállalat nyereségének adóztatása a GILTI alapján

A fentiekből könnyen belátható, hogy ha az adó mértéke meghaladja a 13,125 százalékot, akkor a 

leányvállalat nyereségét nem sújtja további adófizetési kötelezettség az Egyesült Államokban. Ezt viszont 

nem vállalatonként és országonként kell vizsgálni, hanem a vállalatcsoport szintjén. Ebből pedig az 

következik, hogy várhatóan az amerikai vállalatcsoportok a jövőben próbálják az Egyesült Államokon kívüli 

nyereségeiket összesítve 13,125 százalékos szinten tartani. Valószínűleg a magasabban adózó jövedelmeket 

a cégcsoporton belül alacsonyabban adózó jövedelmekkel fogják „hígítani”, hogy az összesített adóteher ne 

legyen magasabb 13,125 százaléknál.

A szabály valószínűleg nem szándékolt mellékhatása lehet, hogy a külföldi leányvállalatokkal rendelkező 

amerikai cégek vesztesége könnyen elértéktelenedik, mert kedvezményesen adózó jövedelmekkel szemben 

használódik el. Az amerikai adószabályok értelmében ugyanis a vállalkozás veszteségeinek felhasználása 

hamarabb történik, mint a kedvezmény alkalmazása vagy a külföldi adók beszámítása. Így a külföldi GILTI 

jövedelmek az anyavállalat elhatárolt veszteségeit nem csökkentett összegükkel használják fel, a 

kedvezményt – vagy éppen az adóbeszámítást – pedig a fennmaradó részre lehet csak igénybe venni, ezért 



aztán – végletes helyzetben – a leányvállalatok 13,125 százaléknál magasabban adóztatott jövedelme, 

amelyre ténylegesen nem is kellene adót fizetni az Egyesült Államokban, felemészti az egyébként adóköteles 

nyereséggel szemben felhasználható veszteséget.

4.2. A külföldi „mobil jövedelmek” kedvezménye

A fenti szabály tükörképeként az amerikai anyavállalat közvetlenül külföldről származó nyereségének a tárgyi 

eszközök 10 százalékát meghaladó részére az új „FDII” szabály alapján 37,5 százalékos adóalap-

kedvezményt lehet igénybe venni. Ennek eredményeként az ilyen mobil jövedelmek is effektív 13,125 

százalékos adókulccsal adóznak. Ilyen módon a közvetlenül az Egyesült Államokban kimutatott szellemi 

tulajdonjognak betudott nyereségeket is akkora adókötelezettség terheli, mintha azokat leányvállalaton 

keresztül, külföldről szerezték volna. Az új rendelkezések együttesen azt kívánják elérni, hogy az amerikai 

cégek szellemi tulajdonjogaikat ne külföldön, hanem az Egyesült Államokban mutassák ki és közvetlenül ott 

realizálják a nyereségüket. Ezt, ahogy láthattuk, a külföldi adókedvezmények hatásának semlegesítésével és 

kedvezményes amerikai adóztatással érik el.

A kedvezmény nem terjed ki a külföldi telephelynek betudható nyereségre, amely így FDII kedvezmény nélkül 

adóköteles az Egyesült Államokban. Ez azzal a mellékhatással járhat együtt, hogy a külföldi telephellyel 

működő amerikai céget hátrányosabban adóztatják, mint azt, amelyik leányvállalatot alapít. Egy alacsonyabb 

adókulcsú ország esetén a jövedelem egy része mentesül, a GILTI jövedelemrészre pedig maximum 13,125 

százalékos adót kell fizetni csoportszinten. Ugyanakkor, ha ugyanebben az országban telephelyen keresztül 

folytatja a cég a működését, akkor a külföldi adók beszámítása útján, a 21 százalékos szintre lesz az adó 

kiegészítve. A magasabb adókulcsú államban, telephelyen keresztül szerzett jövedelem pedig a GILTI 

szabály összeszámításából is kimarad, és nem tudja felhúzni az átlagot a 13,125 százalékos szintre, így 

ebből a szempontból is hátrányos a cégcsoport számára.

4.3. A GILTI és FDII szabályok várható hatása

A GILTI és FDII szabályok alapjaiban változtatják meg az amerikai vállalatcsoportok adótervezésének az 

irányát. Korábban a minél alacsonyabb (akár 4–6 százalékos effektív adókulcs) volt a célzott adószint, azzal, 

hogy a jövedelmek biztosan ne essenek Subpart F szabály alá. A jövőben a hangsúly várhatóan a 

leányvállalatok átlagos adókulcsára fog helyeződni, amely – tekintettel a potenciális jogviták és tiltott állami 

támogatási eljárások megelőzésére – elsősorban az USA-n kívüli adókat növelheti, globális szinten 13,125 

százalékra. Ennek egyik eszköze a jövedelmek megfelelő arányú vegyítése, a másik pedig a megfelelően 

magas eszközállomány kialakítása lehet (pl. vállalatfelvásárlás útján). A szabály mellékhatása az lehet, hogy 

az amerikai cégek abban lesznek érdekeltek, hogy az USA-n kívüli és ne a belföldi eszközállományukat 

növeljék. Sajátos következménye a szabályoknak, hogy a leányvállalati forma adózási szempontból 

kedvezőbb lehet, mint a fióktelepen keresztül való működés.

Magyarország szempontjából kiemelést érdemel, hogy a helyi iparűzési adó jelenleg nem minősül az amerikai 

adószabályok alapján olyan jövedelemadónak, amelyik a beszámításnál figyelembe vehető.

5. A BEPS szabályok implementációja

A reformmal további adóelkerülés és mesterséges adóalap-áthelyezés elleni szabályok is bekerülnek az 

amerikai adórendszerbe.

5.1. A nettó „vállalkozási” kamatráfordítás levonhatóságának korlátozása



Mesterséges nyereség-átcsoportosítás elleni új szabálynak tekinthető például az ún. kamatlevonhatósági 

korlát bevezetése, amely a nettó „vállalkozási” kamatráfordítások bizonyos mértékű levonását tiltja meg. Az új 

rendelkezés szerint a levonás korlátja a korrigált adóköteles jövedelem (adjusted taxable income) és a 

gépjárművek megvásárlására szolgáló hitel kamata (floor plan financing interest) összegének 30 százaléka. 

Ilyen típusú rendelkezést tartalmaz az OECD BEPS-projektjének 4. jelentése, amire részben az amerikai 

szabályozás is támaszkodik. A korlátozás alól van néhány általános kivételi kategória, például nem vonatkozik 

azokra a kisvállalkozásokra, amelyek éves bruttó árbevétele (annual gross receipts) nem haladja meg a 25 

millió dollárt.

A korrigált adóköteles jövedelem amerikai fogalma az EBITDA meghatározásával mutat rokonságokat, a cikk 

terjedelmi korlátai miatt arra részleteiben nem térünk ki. A „vállalkozási” kamat szintén önálló definícióval 

rendelkezik, leegyszerűsítve olyan kamatráfordítást jelent, amely a vállalkozás tényleges tevékenységével 

összefüggésben merült fel.

A le nem vonható kamat főszabály szerint időbeli korlátozás nélkül elhatárolható és a későbbi adóévekben 

„felhasználható”. A szabályozás speciális korlátszámítási és elhatárolási rendelkezéseket tartalmaz a 

partnershipekre is.

Az új kamatlevonhatósági szabályt a 2017 után kezdődő adóévekre kell alkalmazni. Az amerikai 

törvényalkotási bizottság becslése szerint az új rendelkezés 10 év alatt körülbelül 250 milliárd dollár bevételt 

hozhat.

5.2. A hibrid entitásokhoz és tranzakciókhoz kapcsolódó speciális szabályok

A hibrid eszközökhöz, illetve hibrid entitásokhoz kapcsolódó visszaélésekkel az OECD BEPS 2. jelentése 

foglalkozik, amely az ilyen típusú adóelkerülés kezelésére ajánlásokat is megfogalmazott. Az új amerikai 

szabályok elsősorban a kapcsolt felek közötti hibrid tranzakciókra, illetve hibrid entitástól kapott vagy annak 

fizetett kifizetésekre bizonyos körére írnak elő speciális rendelkezéseket.

Az új szabályok alapján az amerikai félnél nem levonható a kapcsolt félnek fizetett kamat vagy jogdíj, ha a 

kapcsolt fél országában azt nem kezelik adóztatható jövedelemként; vagy a kapcsolt fél országában is 

levonást lehet érvényesíteni utána. Speciális szabály vonatkozik arra az esetre, ha a kifizetés az ún. Subpart 

F kategóriába tartozik.

A törvény széles körű felhatalmazást ad arra, hogy alsóbb szintű jogszabályban értelmezéssel rendezni 

lehessen a törvényben nem szabályozott hibrid eseteket is. Ilyen például a hibrid telephelyek kérdése, 

valamint az olyan osztalék kezelése, amely a kifizető országában levonható. A rendezendő témák közé 

tartozik továbbá a többes illetőséggel bíró társaságok, illetve az illetőséggel egy országban sem bíró 

társaságok adóügyi illetőségének megállapítása is.

A szabályozás tág megfogalmazása az alkalmazás szempontjából rengeteg kérdést vet fel. A kérdőjelek 

számát tovább emelheti, ha az értelmező rendeletek is napvilágot látnak.

6. Az üzleti funkciók külföldre való kiszervezése elleni intézkedések

A reformcsomag egyik legtöbbet kritizált eleme, a külföldre irányuló kifizetésekre adót kivető ún. „excise tax” a 

végleges törvényből kimaradt, de azt egy olyan szabály váltotta (az ún. „BEAT”), amely más módszerrel, de 

hatásában ugyanezt éri el. Míg a Képviselőház javaslatában közvetlenül a külföldre irányuló kifizetésekre 

kellett az adót megfizetni, a Szenátus javaslatában már egy bonyolultabb képlet kapott helyet, amelyet az 

amerikai törvényhozás adóelkerülés elleni minimumadóként próbál eladni (a rendelkezés neve is ezt tükrözi: 



base erosion and anti-abuse tax). Mindkét rendelkezésben közös azonban, hogy negatív módon 

diszkriminálja és magasabban adóztatja az amerikai vállalat által külföldre kiszervezett üzleti funkciókat.

A szabály a külföldi kapcsolt vállalkozásoktól származó ráfordításokkal nem csökkentett nyereségre ír elő 10 

százalékos „minimumadót”, amelyből az amerikai vállalat által ténylegesen megfizetett adót lehet levonni. Ez 

másként megfogalmazva azt jelenti, hogy a külföldi kapcsolt vállalkozások által értékesített termékek és tőlük 

igénybe vett szolgáltatások nem lesznek – ha a belföldi nyereséghez viszonyított arányuk túl magas – adózási 

szempontból teljes egészében levonhatók. A szabály így negatív módon diszkriminálja a külföldi cégek 

irányába való kifizetéseket, hiszen míg az Egyesült Államokba irányuló ráfordítások teljesen levonhatók, a 

külföldiek nem. A rendelkezés azonban nem általánosságban vet ki adót a külföldi termékekre és 

szolgáltatásokra, hiszen az a nem kapcsolt vállalkozásoktól vásárolt termékekre és igénybe vett 

szolgáltatásokra nem terjed ki. A szabály így egyértelműen azt célozza, hogy a cégcsoporton belüli funkciókat 

a vállalat ne telepítse az Egyesült Államokon kívülre és ilyen módon ne csökkentse le az egyébként az 

amerikai piacon generált nyereséget.

6.1. A „BEAT” hatálya

A rendelkezés olyan amerikai illetőségű vállalkozásokra (C corporation) terjed ki, amelyeknek a 

vállalatcsoportja 500 millió dolláros éves amerikai forrású árbevétellel rendelkezik, és a külföldi ráfordításaik 

aránya meghaladja a 3 százalékos határértéket. Ezeknek a vállalkozásoknak egy több szintű képlet 

alkalmazásával adót kell fizetniük azokra a kifizetéseikre, amelyeket külföldi kapcsolt vállalkozásaik irányába 

teljesítenek. A szabály a szolgáltatások és beszerzett áruk szinte teljes körére kiterjed. Az adóalapból 

levonható tételeket, amelyekre a szabály alkalmazható, tágan kell érteni. Abba mind a szolgáltatások és 

azonnal leírható tárgyi eszközbeszerzések költsége, mind az értékcsökkenés eredményeként keletkező 

levonás beletartozik. Nem kell azonban a szabályt alkalmazni a továbbértékesítés céljából vásárolt áruk 

közvetlen költségére (Cost of Goods Sold, COGS), valamint olyan szolgáltatásokra, amelyeknél kizárólag a 

szolgáltatás költségeit számolják el, de haszonkulcsot nem számítanak fel.

Mivel a rendelkezések célja, hogy az amerikai adóalapot csökkentő ráfordításokat adóztassa, ezért nem kell 

figyelembe venni az olyan ráfordításokat, amelyek nem vonhatók le az adóalapból. Így különösen a hibrid 

szabályok vagy a kamatlevonhatóság miatt le nem vonható kamatráfordítások kiesnek a körből. Mivel a BEAT 

szabályt csak a kapcsolt vállalkozásoknak nyújtott kifizetésekre kell alkalmazni, a kamatlevonhatósági tilalom 

azonban minden kamatot érint, így a BEAT szabály szempontjából arányosítani kell, és csak a kapcsolt 

vállalkozásnak fizetett kamatra jutó le nem vonható részt kell kivenni a képletből.

Ugyanez a logikája annak is, ha az amerikai szabályok szerint kivethető törvényi forrásadó (30 százalék) 

terheli a külföldi kapcsolt félnek járó kifizetést. Amennyiben egyezmény ezt a forrásadót korlátozza, úgy olyan 

arányban nem kell a BEAT-et alkalmazni, amilyen arányban a korlátozott forrásadó a 30 százalékos 

mértékhez viszonyul. Így például 15 százalékos forrásadó esetén a 100 dolláros jogdíj ráfordításból 50 dollár 

kerül ki a BEAT hatálya alól és a fennmaradó részt kell a kalkulációnál figyelembe venni.

A BEAT hatálya alá tartozó eseteket az alábbi példákkal szemléltetjük:

–   Az első esetben az amerikai leányvállalat egyrészről termékeket vásárol „B” vállalattól, amelyeket amerikai 

piacon értékesít, másrészről pedig menedzsmentszolgáltatásokat vesz igénybe „A” vállalattól. A példában 

mindhárom cég egymásnak kapcsolt vállalkozása, és a cégcsoport amerikai értékesítéseiből 500 millió 

dollárnál nagyobb bevételük származik, így a BEAT szabály hatálya alá tartozik az amerikai leányvállalat. A 

„B” vállalattól beszerzett és továbbértékesített termékek ára kivételt képez, és nem kell figyelembe venni, az 

„A” vállalat részéről igénybe vett menedzsmentszolgáltatások ellenértéke azonban a BEAT szabály hatálya 



alá tartozik. Ez praktikusan azt jelenti, hogy ha a külföldön előállított termékeket amerikai piacon 

továbbértékesítik, akkor a beszerzési ár nem kerül külön adófizetés alá, de az értékesítés során az árrés 

eredményeként keletkező nyereséget csökkentő bármilyen kifizetés igen. (4. számú ábra.)

4. ábra: A BEAT szabály működése amerikai leányvállalat esetén

–   A második példában szintén mindegyik cég egymásnak kapcsolt vállalkozása, és az amerikai 

értékesítések összege meghaladja az 500 millió dollárt. Ebben az esetben viszont az amerikai anyavállalat 

saját maga állítja elő a termékeket, amelyhez „B” vállalattól berendezéseket vásárol, valamint „A” vállalattól 

központosított pénzügyi, bérszámfejtési és ügyfélszolgálati szolgáltatást vesz igénybe (költség + 5 százalékos 

haszonkulcs mellett). Mindkét ügylet a BEAT szabály hatálya alá fog tartozni és annak ellenértékét fő 

szabályként figyelembe kell venni az adó megállapításánál. Az „A” vállalat számára fizetendő költség teljes 

összegét, míg „B” vállalattól vásárolt berendezéseknek csak az adott évre eső értékcsökkenési leírását kell 

figyelembe venni. (5. számú ábra.)



5. ábra: A BEAT szabály működése amerikai anyavállalat esetén

Kérdésként merül fel, hogy lehet-e például a Szolgáltató Központok (SSC) ún. „alacsony hozzáadott értékű 

szolgáltatásai” esetén kizárólag költséget kiszámlázni és külön kimutatni a piaci árhoz szükséges 

haszonkulcsot. További kérdés, hogy miként kell a szabályt alkalmazni az olyan szolgáltatások esetén, 

amelyekre transzferár alapján kellene ugyan haszonkulcsot felszámítani, de ezt a felek a szerződésükben 

mégsem teszik, és csak az adóbevallásukban módosítják a független felek közötti ár alapján az adóalapjukat. 

Mindkét kérdés megnyugtató rendezéséhez meg kell várni az amerikai minisztérium hivatalos iránymutatását, 

mert ebből a szempontból az elfogadott törvény még nagyon homályos.

6.2. A „BEAT” kiszámítása

A „BEAT” szabály egy többlépcsős kalkuláció eredményeként kerül kiszámításra, amelyben egyrészről meg 

kell határozni a módosított adóalapot (modified taxable income, MTI), amelyik a BEAT hatálya alá tartozó 

ráfordításokkal nem csökkentett társaságiadó-alapot jelenti. Ezt praktikusan úgy lehet kiszámítani, hogy a 

társasági adó alapjához hozzáadjuk a BEAT hatálya alá tartozó termékekhez és szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó ráfordításokat. Ezt a módosított adóalapot 10 százalékos adó terheli, amellyel szemben azonban 

az Egyesült Államokban megfizetett adók levonhatók. Ebből következően az adókedvezmények főszabályként 

csökkentik azt az összeget, amelyik elszámolható a BEAT adójával szemben és így növeli annak összegét. 

Bizonyos adókedvezményekkel azonban – így különösen a kutatás-fejlesztési kedvezménnyel – nem kell 

csökkenteni a BEAT adóját csökkentő tételt és végeredményben ezek a speciális kedvezmények 

elszámolhatók a BEAT-tel szemben is.

A képlet leegyszerűsítve a következő

BEAT = (MTI × 0,1) – (társasági adó + nevesített adókedvezmények)



Első ránézésre úgy tűnik, hogy az adó nem a ráfordításokat adóztatja, azonban, ha az egyenletet kiegészítjük 

és átrendezzük, akkor láthatóvá válik, hogy a 10 százalékos adót bizonyos szint feletti ráfordításokra vetik ki.

BEAT = (ráfordítások × 0,1) + (társaságiadó-alap × 0,1) – [(társaságiadó-alap × 0,21) – nem kivett 

adókedvezmények]

BEAT = (ráfordítások × 0,1) – (társaságiadó-alap × 0,11) + nem nevesített adókedvezmények

Ez pedig azt jelenti, hogy a ráfordításokat 10 százalék adó terheli, amellyel szemben az Egyesült Államokban 

megfizetett társági adó egy része beszámítható, azaz, ha elég magas az amerikai adókötelezettség, akkor 

nem kell külön BEAT adót fizetni a ráfordításokra. Amennyiben viszont túl alacsony az amerikai adó, úgy 10 

százalék adó terheli az érintett ráfordításokat.

A fentieket szemléltetjük egy példával.

Az „amerikai anyavállalatnak” 500 millió dollár feletti belföldi értékesítései vannak, 100 000 dollár az amerikai 

adó alapja, amelyikre 21 000 dollár a kedvezmények nélküli adója, ebből 2000 dollár K+F adókedvezményt és 

3000 dollár egyéb kedvezményt vesz igénybe. (Így a tényleges adófizetési kötelezettsége 16 000 dollár.) 

Összesen 180 000 dollár BEAT hatálya alá tartozó ráfordítást számol el, amelyeket külföldi kapcsolt 

vállalkozásainak fizet ki.

A képletbe behelyettesítve ez azt jelenti, hogy:

BEAT = [(100 000 + 180 000) × 0,1)] – [21 000 – (5000 – 2000)

A fentiek eredményeként az amerikai anyavállalatnak a megfizetett társasági adója mellett további 10 000 

dollár adót kell fizetnie a külföldi kapcsolt vállalkozások felé teljesített kifizetések miatt.

6.3. BEAT szabály várható hatása

A BEAT szabály elsősorban az amerikai piacon jelen lévő vállalatcsoportokat érinti, és egyrészről az olcsóbb 

munkaerő miatt kiszervezett szolgáltatási funkciókat érintheti hátrányosan, valamint az ún. „principal 

struktúrákat” alakíthatja át. A kivételek részben tompítják a hatást, hiszen a továbbértékesítési céllal vásárolt 

termékekre nem terjednek ki. Így termékértékesítés esetén, ha a külföldi funkciókat egy USA piacokra 

értékesítő külföldi cég fogja össze és építi be azok költségét a termék árába, úgy az amerikai cég az összes 

külföldi ráfordítást el tudja számolni. Ezzel a szabály akár ellenkező hatást is elérhet, és a gyártási funkciók 

egyre nagyobb része kerülhet külföldre. Másrészről a szolgáltatások egy szűkebb, de Magyarország 

szempontjából nem jelentéktelen részére (pl. SSC) csökkentheti a fentiek negatív hatását, hogyha a 

szolgáltatás költségét és a nyereségkulcsot el lehet egymástól – akár transzferárazási, akár szerződéses 

megoldással – választani, és a levonási tilalom csak a nem túl magas (kb. 5 százalék) haszonkulcsra 

vonatkozna, a jelentősebb tételt kitevő munkaerő költségét viszont el lehetne az amerikai vállalatnál számolni.

7. Összegzés

Az Egyesült Államok adóreformja jelentős gazdaságpolitikai váltást jelent, amely az európai kontinensen is 

éreztetni fogja hatását. A reformnak a világgazdaságban minden bizonnyal lesznek nyertesei, vesztesei és 

kritikusai is. Elsőre úgy néz ki, hogy a reform hűen tükrözi az „America First” politikát és kedvező hatása lehet 

az amerikai versenyképességre. Azt, hogy az Európai Unió és a világgazdaság többi szereplője milyen módon 

reagál és végeredményben képes lesz-e lépést tartani ebben a versenyben, azt a következő évek mutatják 

majd meg.



Elképzelhető, hogy más országok is kénytelenek lesznek ugyancsak csökkenteni a társasági adójukat, vagy 

pedig egyéb módon alkalmazkodni a megváltozott környezethez. Ugyanakkor várhatóan az intézkedések 

bizonyos részét politikai és akár jogi (pl. WTO) nyomás alá is fogják helyezni a reform kárvallottjai. Az Európai 

Unió Bizottsága és a G5-ök már a törvényhozási szakaszban jelezték Steven Mnuchin amerikai 

pénzügyminiszternek címzett leveleikben nemtetszésüket. A kritikák középpontjába az amerikai „BEAT” 

szabály került, amely a levelek szerint negatív módon diszkriminálja a külföldi leányvállalatoknak fizetett 

ráfordításokat, ezzel megsértve a nemzetközi kereskedelmi egyezmények (WTO) előírásait, valamint a kettős 

adóztatási egyezmények diszkriminációt tiltó rendelkezéseit is. Ezen kívül a szellemi tulajdonjogokból 

származó nyereségre adott kedvezmény (FDII) álláspontjuk szerint ellentétes a G20-ak és az OECD által 

elfogadott adóelkerülés és adóalap-erózió elleni minimum-követelményeivel, mert az abban meghatározottnál 

szélesebb körre és az ún. „nexus” módszert figyelmen kívül hagyva vezették be.

A vállalatok oldaláról nézve az adóreform – számos előnye mellett – alapvetően alakíthatja át az eddigi 

adótervezési lehetőségeket és módszereket. A megszokott és biztosnak hitt megoldások 

megkérdőjeleződhetnek vagy éppen rendkívül megdrágulhatnak. Ezt részben az adócsökkentés, részben 

pedig a territoriális rendszerre való átállás ellensúlyozza, de az átállás várhatóan nem lesz kihívásmentes. A 

következő évek az útkeresésről fognak szólni, mind az amerikai piacra dolgozó külföldi cégek, de még inkább 

a külföldi befektetésekkel rendelkező amerikaiak számára.

[1] Csabai Róbert – a nemzetközi adózási osztály vezetője, NGM; Czoboly Gergely – nemzetközi adózási 

referens, NGM, egyetemi adjunktus, BCE.
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