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Защо се учредява Тръст? 

• Тръстът е един от най-важните инструменти за предпазване на имущество.
• Благоприятно данъчно третиране
• Наследяване съгласно волята на бъдещия наследодател
• Поддържане целостта на имуществото в случай на смърт
• Запазване на имуществото в семейството
• Защита на средствата от кредитори и бивши съпрузи
• Конфиденциалност и дискретност при държането на средствата
• Сигурно депозиране на средствата.

За института на Тръста

Доверителното управление (Тръст) възниква, когато едно лице (Доверител) прехвърли 
своите активи или част от тях на друго лице или компания (Управител/Управители), 
които да контролират и управляват тези активи в полза на определено трето лице или 
група лица (Бенефициери).

Страни в Тръста

Доверителят е лицето, което учредява Тръста
Управителят е лицето или компанията, която държи и управлява средствата, както 
е указано в Договора за Доверително Управление от името на Бенефициера и при 
определени обстоятелства разпределя средствата или печалбите между бенефициерите.
Бенефициерите са лицата, посочени от Доверителя, в чиято полза е учреден Тръстът.
Пазител е обикновено близък приятел, адвокат или съветник на Доверителя.

Какво може да бъде прехвърлено в един Тръст?

• Дялове и акции в компании;
• Инвестиционно портфолио;
• Недвижима и интелектуална собственост;
• Банкови депозити
• Застраховка „Живот” на Доверителя;
• Други видове активи.
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Статут 

Тръстът не е самостоятелно юридическо лице, а правна връзка, създадена от собственика 
(Доверителя) и лицата, които се съгласяват да поемат функцията на Управител(и), и да 
притежават тези активи в интерес на трети лица (Бенефициери) съгласно клаузите на 
Договора за Доверително Управление.
Тръстът не е юридическо лице, съответно и компания майка за целите на данъчното облагане.
Системата за автоматичен обмен на информация се отнася различно към тръстовете.

Въпреки че Тръстът не е юридическо лице,
• има право да открива банкови сметки;
• има право да притежава дялове в компания; в този случай дяловете се записват 

на името на Управитела, но се посочва, че той ги държи от името и в полза на 
Тръста.

Създаване на Тръст

Когато едно лице реши да създаде тръст, то трябва да уреди прехвърлянето на 
съответното имущество или част от имущество към Управителя. Изготвя се Договор за 
Доверително управление, в който се записват правомощията на страните по договора.

Как действа Доверителното управление?

Щом бъде изготвен Договорът, а активите се прехвърлят, Доверителят престава да 
бъде техен собственик. Оттук нататък те ще бъдат притежание на Управителя. Той 
ще контролира и управлява средствата и всякакъв доход от тях ще бъде управляван 
съответно с волята на Доверителя, в полза на Бенефициера.

Кои са най-популярните юрисдикции в Европа  
за офшорни тръстове

• Алдърни • Гърнзи
• Джърси • Остров Ман
• Гибралтар • Малта
• Кипър • Лихтенщайн
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+ 852-2388-8051
hongkong@laveco.com

+44-207-556-0900
london@laveco.com

israel@laveco.com

+40-21-311-6176 
romania@laveco.com

+248-4-322-261
seychelles@laveco.com

+361-456-7200
hungary@laveco.com

+359-2-953-2989
bulgaria@laveco.com

+357-24-636-919 
cyprus@laveco.com

За повече информация моля посетете нашия сайт  
www.laveco.com 

или се свържете с някой от офисите ни:

Счетоводство и отчетност

• Управителят е отговорен за поддръжката на архивите на тръста и 
счетвоводството му. 

• То не е достъпно публично. 
• Само Бенефициерите имат право да изискват информация за него от 

управителя.

Лицата, които подлежат на проверка

• Доверител
• Управител
• Бенефициери. 

Системата за автоматичен обмен на информация 

В случая с бенефициерите – съществува изискване за предаване на информация за тях 
само, когато част от имуществото на Тръста се прехвърля на тях.
Когато те получават заем от тръста – няма изискване за докладване.
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Информацията, съдържаща се в тази брошура, няма претенция за изчерпателност и представлява общи сведения. Тази 
информация не следва да се смята за оферта, за данъчен или инвестиционен съвет. Ние не носим отговорност за претърпени 
щети в резултат от нейната употреба.


