Amit az EU-s népszavazásról tudni érdemes

Update: 2017/10/25
A jelenlegi tájékoztatás szerint Theresa May miniszterelnök tárgyalásokat kezdeményezett az EU-val
az abból való kilépés részleteiről. Ez még semmi változással nem jár. Ezzel egy minimum 2 éves
egyeztetési folyamat veszi kezdetét, mely időtartam alatt Anglia ugyanolyan EGYENÉRTÉKŰ tagja
marad az EU-nak, mint a többi tagország. Így sem az ADÓZÁS sem az EURÓPAIAK utazási jogai NEM
VÁLTOZNAK. Ez a minimum 2 év fog arról szólni, hogy a jelenlegi EU-s szabályok helyére milyen angol
szabályok kerüljenek, illetve az EU-n kívül hogyan tudja Anglia továbbra is megtartani KEDVEZŐ
kereskedelmi pozícióját. Az esetleges változások tehát a kilépéstől fognak élni, ami a legalább 2 éves
tárgyalások lezárását követően történik meg. Addig is fogjuk ügyfeleinket tájékoztatni az érdemleges
fejleményekről. Jelenleg körülbelül fél éve tartanak a tárgyalások, de érdemleges előrelépés nem
történt.

Európai Uniós népszavazás – 2016/06/23
Mint azt bizonyára sokan hallották, az Egyesült Királyságban 2016/06/23-án népszavazást
tartottak arról, hogy az ország maradjon-e vagy kilépjen az Európai Unióból.
51,9% szavazott a kilépés mellett, és 48,1% szavazott a bent maradás mellett. Ez nem azt
jelenti, hogy kilépett az ország az EU-ból. Ez mindössze egy népszavazás volt.
Ennek lehetséges következményeiről szeretnénk tájékoztatni. Előbb azonban összefoglaltuk
röviden az ide vezető utat és a szavazás hátterét. Mindezeket politikai állásfoglalás nélkül
foglaltuk össze, és nem saját véleményünket tartalmazza, hanem kivonatoltuk angol politikai
elemzők tájékoztatását az elmúlt 1-1,5 évre vonatkozóan.
Az egyik legszokatlanabb körülmény az volt, hogy noha az akkori miniszterelnök, David
Cameron írta ki a népszavazást, ő maga a “maradni” kampány vezetője volt a választás
előtti aktív kampányidőszakban. Politikai elemzők szerint a tavalyi parlamenti választásokon
az előrejelzések szerint vesztésre álló Cameron azzal gondolta szavazói létszámát növelni,
hogy a szélsőséges, EU tagság ellenes szavazók egy részét átcsábítja a szélsőjobboldali
szavazás helyett saját magához. Ehhez akkor egy EU ellenes kampányt indított, mellyel a
várt támogatókat megszerezte, és a választásokat többek meglepetésére ezzel meg is
nyerte. Az elkövetkező időszakban az EU-val megállapodást kötött azon témákban, amik az
Egyesült Királyságot aggasztották a tagság kapcsán, és erről tájékoztatta az angolokat,
hogy már nincs szükség kilépni (amire ő buzdította korábban az embereket), mert
megállapodott az EU-val a fontos kérdésekben. Mivel azonban a választásokkor
népszavazást ígért a témában, így ezt meg kellett tartania. Már 2015-ben politikai elemzők
azt jósolták, hogy ahogy megnyeri a választásokat, utána változtatni fog a politikáján, és EU
párti lesz, és a szavazói is követni fogják az ő véleményét. Cameron valóban megváltoztatta
a politikáját miután megválasztották, azonban az EU ellen való buzdítás túl erőteljesre
sikerült, és sok szavazója nem követte a hozzáállás változtatási javaslatát.
Fontos, hogy akárhogy is döntenek a képviselők, a legszélsőségesebb döntés az lehet, hogy
tájékoztatják az Uniót, hogy Anglia kilépne.
Ebben az esetben a tájékoztatásuk szerint leghamarabb 2019 márciusra (!) jutnak el oda,
hogy minden EU-s szabályt egyesével átnéznek, és vagy átvesznek vagy módosítanak, és
addigra lenne megállapodás az EU-val a kilépés és az utána való együttműködés
feltételeiről. A tájékoztatás szerint addig minden változatlanul megy tovább (hisz nem tudják

az EU-s szabályokat ’eldobni’, amíg nincsenek helyette újak, és ezen jogszabályok 80.000
oldalt tesznek ki).

Gyakran feltett kérdések:
- Befolyásolja ez a jelenleg működő vagy újonnan alapítandó angol cégemet? Ha igen,
hogyan?
A fenti tájékoztatás értelmében, ha az Egyesült Királyság nem lép ki az EU-ból, akkor
egyáltalán nem várható az adózást érintő változás. Ha az a valószínűtlen döntés
születne a parlamentben, hogy a kilépési procedúrát elindítják, akkor várhatóan
leghamarabb 2019 márciusra derül ki, hogy a jelenleg használt EU-s szabályok közül
melyek lesznek átvéve és melyek lesznek módosítva. Néhány elemző szerint ez akár
azonban 5-10 évet is igénybe vehet. Addig változatlanul működhet az angol cége.
- Nem angol lakosok esetében az igazgatói tiszteletdíjak kivételét befolyásolja-e a mai
döntés?
Nem. A tiszteletdíjakról szóló szabály a két ország közötti kettős adóztatást elkerülő
rendeletben van leírva, amely nem az EU-hoz kapcsolódik, és az már jóval régebbi,
mint Magyarország EU-s csatlakozása. A rendelet számos európai és nem európai
ország között létezik, és nincs közvetlen köze az Unióhoz.

Ahogy itt az angolok lépéseket tesznek az EU kapcsán a jövőben, arról e-mailben fogjuk
tájékoztatni szerződött ügyfeleinket.

