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LAVECO ® since 1991.

NEWSLETTER
съдържание
От бюрото на главния
директор:

От бюрото на главния директор:

Организиран Хаос или яли ли сте някога iPhone?

Организиран Хаос, или
яли ли сте някога iPhone?

щат съобщение, че „краят на

секунди по света? Днес по

Заглавната ни статия поставя под микроскоп някои конкретни аспекти на световните икономически процеси, като
променя светлината, падаща
върху тях

света наближава” тъй като във

света за 60 секунди се прода-

финасовия свят всичко е свър-

ват 910 модела на най-новия

зано, точно както и в сферата

iPhone, в сравнение само с

на интернет. Базирайки се на

760 броя персонални компю-

ефекта на доминото, колап-

три и лаптопи. Това са неща,

сът на една страна би довел

който те карат да се замис-

Малайзия – Лабуан

до абсолютен банков банкрут

ляш какво крие бъдещето.

Запознаване с най-важните
елементи, отнасящи се до акционерните дружества, които
могат да бъдат формирани на
Лабуан

в друга. И ние не говорим

От друга страна, ако ня-

само за Европа, тъй като на-

къде в източна Европа един

тискът може да бъде почувст-

прост

ван в целия свят. Само помис-

картофи

лете за Китай, който е купил

на собствената си земя, той

не само американски ценни

и семейството му могат да

книжа в долари, но също и го-

останат гладни и да са вечно

ляма част от евро облигации-

на прага на бедността. Или

те. Ако еврото се срине, какво

времето ще е против тях, це-

би станало с техните инвести-

ните ще са твърде ниски, или

ции? И те ли ще бъдат загубе-

продукцията му да изгние в

ни? Ако Европа се разпадне,

склада - рисковете са без-

ще може ли Китай да продъл-

бройни. Чудя се, дали светът

жи своето динамично разви-

ще оцелее още 100 години,

тие? Вчера прочетох анализ,

ако сегашните микрочипове

където се твърдеше, че през

не се смалят наполовина и в

2020 г. Русия ще изпревари

джоба на всеки тийнейджър

Германия по икономически

няма ново поколение iPhone?

показатели. Това ми прозвуча

Ще се осмеля да кажа, че от-

някак си невъзможно, виждай-

говорът е да, също както сме

ки настоящата икономическа

живели хиляди години без тези

ситуация в Русия. Не е лесно

дребни устройства. И дори

да

много по-щастливо!

Поглед към дестинациите:

Кратки новини и идеи:

Сейшелите: изисквания за
съхранение на документи
Като резултат от промените в закона за международните компании от 2 декември
2011г., в бъдеще всички компании регистрирани на Сейшелите трябва да създават архив, свързан с техните бизнес
транзакции.

Не знам доколко си спомняте

безпокойството

през

1999г. във връзка с „проблем
2000”. По това време, преди 12
години, светът чакаше с притаен дъх края на света, страхувайки се от хаоса зради невъзможността на компютрите
да се справят с идването на

Кипър: 70 милиарда долара новото хилядолетие. Истериинвестирани в Русия
ята продължи месеци наред,
Сумата на директните чуждестранни инвестиции в Русия
чрез кипърски компании и инвестиционни фондове се очаква да достигнат 70 милиарда
долара до края на 2011г.

като информацията се пренасяше на сигурно място и
се изследваха компютърните системи от специалисти

Израел: повишаване
на корпоративния данък
през 2011г.

на компаниите. Естествено,

Като контраст на слуховете,
които идваха от Израел, правителството ще вдигне корпоративния данък, вместо да
го намали.

работят без пари! Разбира се,

Тема:

Директор или
номинален директор
Може ли думата номинален да
бъде използвана наистина или
е само изкуствен израз, породен от общественото мнение,
без да е реално подплатен?
Интересно:

Чешкият долар?

всичко това не излезе безплатно - добрите специалисти не
признавам, че това беше подкрепено от добре аргументирани мотиви и факти.
Дойде

и

дългоочаквания

момент, но краят на света
така и не настъпи. С изключение на няколко неизправни
компютри, нямаше проблеми
с компютърната система в
новогодишната нощ на 1999г.
Светът си отдъхна и се завър-

Малко известен факт е, че
произходът на думата „dollar”
може да бъде открита в Чешката република

на към обичайния си начин на

За ЛАВЕКО:

много малко от нас си спом-

Нови колеги в офиса
ни в Кипър
От 15 ноември трима нови
служители
се
присъединиха
към екипа ни към офиса на
Лавеко в Ларнака

живот. Въпреки, че това беше
само преди 12 години, днес
нят онова напрежение, независимо че всичко изглеждаше
изключително сериозно.
Тези, който сега предвиждат
края на еврото, също изпра-

намеря

доказателства.

фермер

отглежда

професионално,

Точно вчера казах на приятел,

Но тогава след тези 100 го-

че живеем в свят страдащ от

дини, как бихме могли да из-

объркана ценностна систе-

храним минимум 7 милиарда

ма, където ориентирането ще

души, чиито стомаси непрес-

се окаже трудна задача за

танно се изпразват? На върха

нашите деца. Давам ви малък

на скалата на нуждите стои

пример: ако човек, който раз-

физиологическата нужда – т.е.

вива и произвежда продукти

глада, който не може да бъде

за електрониката открие па-

утолен с iPhone. Ние се нуж-

мет на половината по размер

даем от картофи. Но откъде

от сегашната, но с капацитет

ще дойдат те, ако междувре-

за съхранение няколко пъти

менно фермерите банкрути-

по-голям, тогава бизнесът му

рат или се обезверят напълно,

би струвал милиарди. Помис-

продадат всичко и се наредят

лете за случая с Apple - колко

на опашката за обезщетения,

далече стигнаха за 30 години?

които разбира се отчасти се

Няколко пъти тази година Apple

финансират от електронната

бяха най-скъпата компания в

индустрия. Всичко е чудесно,

света. Какво се случва за 60

но тогава защо са ни толко-

www.laveco.com
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ва пари, когато в магазините
няма картофи, за които да ги
похарчим?
В края на 2009 г. се усмихвах вътрешно, тъй като със
започването на рецесията в
Германия преиздадоха произведението на Маркс „Капитал” 5 пъти за една година.
Творбата, нарочена за комунистическа

от

десетилетия,

сигурно съдържа нещо много важно, щом предизвиква
такъв голям интерес. Това е
така, защото дава безсрочно
и точно определение на ерата на капитализма и свободната конкуренция. Тя е като
книга по анатомия в медицинско училище: в редки случаи
хомосапиенс би имал трети
бъбрек. Това, което анатомите са учили преди 200 години
е валидно и днес.
И така, нещо не се връзва.
Ако ние наистина разполагаме с високо обучени супер
икономисти, които носят под
ръка дипломи от най-престижни университети и знаят
правилата на играта, работейки във финансовия свят,
тогава защо икономическата
ситуация в света се влошава?
Защо настъпва глобална криза? Защо в някои случаи те не
могат да се намесят, както
докторите, работещи в интензивното отделение го правят,
за да не спре дишането и
сърдечния ритъм на пациента? От друга страна, ако имат
толкова малка представа от

www.laveco.com

това, как работят нещата, то-

телната сила на слаборазви-

вие, задвижвани тогава, кога-

гава защо са прекарали годи-

тите страни от Азия, Латинска

то настъпва най-подходящия

ни или десетилетия в лекцион-

Америка и Африка е доста

момент. В днешния свят на ин-

ните зали на университетите?

ограничена. От друга страна,

тернет, това може да отнеме

Да не споменавам парите

китайците имат интерес към

само десети от секундата и

похарчени от нашите данъци

изкупуване на ниски цени

парите да скочат от един кон-

за поддържане на образова-

на дялове от компании със

тинен в друг.

телната система!

стратегическа важност, или

Ето защо, съм много вни-

Скоро имах обяд с няколко

дори държавни ценни книжа,

мателен към създаването на

банкери в Кипър, които под-

поддържайки стабилни цели

„теории за колапс”. Дори днес

правиха този ежегоден ритуал

държави. А къде са евтини

никой не може да види бъде-

със страстни обяснения защо

ценните книжа? Където цари

щето ясно, а несигурността

няма да има тотален колапс в

хаос, където рейтингите на

се е загнездила в главите на

Европа. Имаше всякакви ви-

страните се понижават, или

хората. Или може би това е

дове научни тези - от отписва-

където, дали наистина или из-

и цялата идея? В ситуация на

нето на заеми до промяната в

куствено, страните са на ръба

несигурност, хората взимат

големината на задължителни-

на банкрута и инвеститорите

необмислени икономически

те капитали. Слушайки всичко

напускат потъващия кораб.

решения, които укрепват по-

това повече от час, нямах друг

Или може би там, където по-

зициите на тези, които упра-

избор освен да ги прекъсна:

литиката на институционал-

вляват, и дори ги правят по-

добре, но моите клиенти това

ните инвеститори няма да им

силни. В тази рецесия –ако

въобще не ги интересува , а

позволи да инвестират в даде-

наистина можем да говорим

тъй като не са банкери, дори

на страна, по препоръка на

за рецесия - има както губе-

няма

всички

изключително интелигентните

щи, така и печеливши. Точно

супер

и още по-силните рейтингови

както брокерът винаги печели,

обяснения”. Те се нуждаят от

агенции, които между другото

независимо дали курса отива

по-достъпни решения, които

случайно разбраха за зараж-

нагоре или надолу, така и ня-

биха ги облекчили веднага.

дащата се криза през 2008г.

кои играчи в икономическия

Банкерите връщат топката об-

от пресата. Въпреки това, це-

живот винаги излизат на вър-

ратно в моето поле, като ме

лият свят им вярва.

ха.

да

разберат

„промиващи

мозъка

питат какво искам да кажа.

Китайците вероятно не са

Истинският въпрос е как да

Например, подобно на факта

единствените , които искат да

се окажем на другата стра-

че не е в интерес на Китай, да

купуват евтино. Това ме връ-

на? Печелившата страна. Аз

остави Европа, или дори САЩ

ща още веднъж обратно към

съм убеден, че това би струва-

да банкрутират. В противен

Маркс: капиталът преди всич-

ло малко повече упоритост и

случай, на кого ще продават

ко иска да отиде там, къде-

със сигурност не прибързано

стоката си? Техният вътрешен

то в относително безопасна

отказване от позициите си или

пазар не е достатъчно добре

среда, най-много може да

необмислена паника. Дори,

развит, за да функционира

спечели. Законът за печалба-

ако това означава в някой мо-

без регулиране на цените и

та сам по себе си обхваща

мент да изглежда, че губим.

качеството. Те се нуждаят от

определението за капитали-

Понякога трябва да знаем как

тези пазари, защото произ-

зма. И няма никаква липса

да изчакаме, и това само по

веждайки единствено, за да

на „мобилни” пари по света.

себе си ще даде резултати.

складират стоката си, не е

Пари, които чакат да бъдат

Бих искал да ви пожелая

добре дори и за тях. Покупа-

инвестирани. Готови за дейст-

хубава и плодотворна 2012 година. Бъдете по-търпеливи и
запазете добрата преценка,
защото ако имаме това, ние
можем да се почувстваме
щастливи и успешни, а също
така да накараме и тези около нас да се чувстват така.
С най-топли пожелания,
Ласло Варади
Главен Директор
LAVECO LTD.

3

2011/4
Кратки новини и идеи:

Сейшелите: изисквания за
съхранение на документи

В съответствие с промените в закона,които влизат в сила от
2ри Март 2012 г. всички компании регистрирани на Сейшелите, трябва да определят място, където ще съхраняват архив,
свързан с техните бизнес транзакции. Мястото може да бъде
на Сейшелите или където и да е по света. Още едно изискване
е директорите да уредят съхранението на архива по такъв начин, че финансовото състояние на фирмата да е винаги лесно
Поглед към дестинациите:

Малайзия – Лабуан

достъпно и направено с необходимата точност. Законът изисква да бъдат съхранявани 7 години счетоводните документи,
подготвените баланси и фирмена документация. Цялата доку-

Местонахождение:

Част от Малайзия, в група с 6 острова,
най-големият от които е Паулу Лабуан

ментация, не е публична и може да бъде на разположение на

Форма на управление:

Конституционална монархия

местните власти на Сейшелите(Seychelles International Business

Население:

85272 (юли 2010)

вменява на агентите по-голяма отговорност, тъй като, ако те

Територия:

92 кв. км.

не проверяват дали архивите се съхраняват правилно и това

Столица:

Виктория

излезне наяве, ще бъдат санкционирани с глоба до 300 000

Валута:

Малайзийски рингит (1 MYR = 0,31 USD,
12. 2011)

пания.

Официални езици:

Малайски, Английски

Часова зона:

GMT +8

външни лица само с разрешение на директора. Единствено
Authority) имат право да я изискват по всяко време. Законът

SCR(около 25 000 USD – 26 000 USD) само за една такава комОчаква се в близко бъдеще и други офшорни финансови
центрове, предлагащи регистриране на международни бизнес компании да въведат подобни промени, изисквайки от

1. Вид на компанята: Компания с ограничена отговорност

компаниите да определят мястото, където ще се съхранява

2. Начин на регистриране: Собствениците, които учредяват
компанията, трябва да подпишат документите на хартия

ността на компаниите дълго време бяха изискване на ОИСР и

3. Допустими окончания: Limited, Ltd.
4. Срок за регистрация на нова компания: 2 – 3 седмици

подобна информация. Прозрачността на транзакциите и дейтова е най-вероятната причина, която стои зад промените на
Сейшелските острови.

5. Брой на директорите: Минимум 1 (частно или юридическо
лице)
6. Брой акционери: Минимум 1 (частно или юридическо
лице)
7. Учредителен капитал: минимум 1 USD
8. Изисквания за счетоводство и одит: по закон се изисква
одитиран годишен баланс, ако компанията избере да плаща данък 3%
9. Вид на акциите: регистрирани
10. Годишни данъци и такси: 3% от печалбатапри одитиран годишен баланс; или фиксирана сума от 20 000 MYR (6667 USD)
независимо от оборота
11. Годишни срещи на борда на директорите: Трябва да се
провеждат всяка календарна година, като първата трябва да
се проведе не по-късно от 18 месеца след датата на регистрация.
12. Разкриване на бенефициарите: Не се изисква
13. Регистрационен офис: Изисква се
14. Регистрационен агент: Изисква се
15. Двойно данъчно облагане: Малайзия има договори за избягване на двойното данъчно облагане със следните страни:
Албания, Австралия, Австрия, Бангладеш, Белгия, Канада,
Китай, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Южна Кореа, Малта,
Мавриций, Монголия, Холандия, Нова Зенландия, Норвегия,
Пакистан, Нова Гвинея, Филипините, Полша, Румъния, Русия,
Саудитска Арабия, Сингапур, Шри Ланка, Судан. Швеция,
Швейцария, Тайланд, Турция, Обединените Арабски Емирати, Англия, Виетнам, Зимбабве.

Кипър: 70 милиарда долара
инвестирани в Русия
Сумата на директните чуждестранни инвестиции в Русия
чрез кипърски компании и инвестиционни фондове се очаква
да достигнат 70 милиарда долара до края на 2011г. Повече от
60 договора за избягване на двойното данъчно облагане, подписани от Кипър, предоставят безпрецедентна възможност в
областта на инвестициите. Именно това прави Кипър идеален
холдингов център за получаване и отчитане на плащания от акции, права и дивиденти. Естествено процесът се насърчава от
традиционно приятелските отношения между Кипър и Русия от
десетилетия. Това е така, както във финансовата сфера, така
и в туризма. Десетки хиляди руснаци имат право на постоянно
местожителство при общо население от 800 000 души. Руската подкрепа се вижда, ако проследим събитията от миналото
лято, когато една от електроцентралите близо до Ларнака експлодира и руското правителство се притече веднага на помощ
с 4.5 милиарда евро заем, за да може кипърската икономиката отново да стъпи на крака.
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Израел: покачване на
корпоративния данък
през 2012г.

Интересно:

Чешкият долар?

Малко известен факт е, че произходът на думата „dollar”

Като контраст на слуховете, които идваха от

може да бъде открита в Чешката

Израел, правителството ще вдигне корпоративния данък, вмес-

република. Или по точно в Йоахим-

то да го намали. Противно на обещанията, от 1 януари 2012г.

стал, малък бохемски град, къде-

правителството няма да смъкне данъчната ставка на 23%, а

то по време на средновековието

ще я дигне на 25%. Данък печалба в момента е 20% и ще бъде

са били ковани златни и сребърни

повишен до 25%, а данъкът за основните акционери ще стане

монети. От тук започва чрез тран-

от 25% на 30%. Други допълнителни данъци в Израел ще бъдат

сформацията на думата ”thaler”,

заплащани от частните лица при деклариране на приходи над

през “tolar”, “daler”, “dollar” и се

1 000 000 шекела.

стига до думата „долар”, която все още се използва и днес като
име на парична единица в редица страни по света. (САЩ, Канада, Австралия)

Тема:

Директор или
номинален директор
„Номиналният директор” е творение на фирмената индустрия. По закон няма такава категория, а от гледна точка на отговорност, няма разлика между номиналния директор и „истинския”; това не са две различни категории.
В практиката, обаче, това е много разпространено решение. В същото време, законодателството на никоя страна�������
в������
света не изключва делегирането на пълномощия, на определени
задачи или група от задачи на служители или пълномощници
под формата на писмено пълномощно. В резултат на повишената отговорност на директорите, правата на такива пълномощни постепенно се ограничават във времето или в областта
на определени задачи и възможни задължения.
За ЛАВЕКО:

От тях, американският долар очевидно е най-известен, а
също така най-разпространен и приет единствено за световна валута. Ако влезнем в най-неизвестната банка на света със
сто доларова банкнота в ръка, най-вероятно ще можем да я
обменим за местна валута. Конфедералният конгрес на САЩ
е разрешил използването на американския долар на 6ти юли
1785г. и от тогава той е законно платежно стредство. По-същия
начин и много други страни по света използват американския
долар като допълнително средство за плащане. През 1995г., 380
милиарда долара бяха в обръщение в кеш, от които две трети
се използваха извън Америка. През 2005 г. това число достигна
760 милиарда, а извън САЩ останаха около две трети. Много
страни в Азия, такива като Китай, Индия, Саудитска Арабия, са
натрупали резерви в долари, което е и причината днес тези
страни да имат значително влияние върху търсенето и предлагането на американския долар на световния пазар.

Нови колеги в офиса ни в Кипър

Директорът на ЛАВЕКО Ласло Варади представи нови членове от екипа на
компанията на бизнес партньори, банкери, адвокати и счетоводители по време на приятната коледна вечеря, която
се проведе в Ларнака на 16 декември
2011г. Елени Хаджисофокли, Филио Котсиони и Андреас Катуианис ще укрепят административния отдел на ЛАВЕКО
Кипър.

THE Laveco group

Web site: www.laveco.com

United Kingdom
LAVECO Ltd.

Hungary
LAVECO KFT.

Cyprus
LAVECO LIMITED

Romania
optitax S.R.L.

Bulgaria
LAVECO eoOD

seychelles
LAVECO Ltd.

3rd Floor, Blackwell House,

33/a Raday street,

Despina Sofia Complex

59 Buzesti Str., A5 Block

Adriana Budevska No.2,

Suite 2, Oliver Maradan Bld.

Guildhall Yard, London

1092 Budapest,

Ap. 202, United Nations 8

1st Scale, 1st Floor, 62nd Flat,

Floor 5, Ap. 42. Triaditsa

Oliver Maradan Str.,Victoria,

EC2V 5AE United Kingdom

Hungary

Drosia 6042, Larnaca, Cyprus

1st District, Bucharest, Romania

municipality, Sofia, Bulgaria

Mahé, Seychelles

Tel.: +44-207-556-0900

Tel.: +36-1-456-72-00

Tel.: +357-24-636-919

Tel.: +40-21-311-61-76

Tel.: +359-2-953-2989

Tel.: +248-4-322-261

Fax: +44-207-556-0910

Fax: +36-1-456-72-01

Fax: +357-24-636-920

Fax: +40-21-311-61-82

Fax: +359-2-953-3502

Fax: +248-4-324-932

london@laveco.com

hungary@laveco.com

cyprus@laveco.com

romania@laveco.ro

bulgaria@laveco.com

seychelles@laveco.com

Информацията включена в този бюлетин не следва да бъде приемана като данъчен, митнически или друг бизнес съвет даден в него. Авторите и
издателите на бюлетина не поемат отговорност за каквито и да било финансови, правни или морални загуби или вреди, възникнали в резултат на
или в следствие на действие, предприето след запознаване с материала и осланяйки се на информацията включена в него. Извиняваме се ако има
допуснати печатни, граматически или други грешки. С удоволствие ще приемем всякакви забележки от ваша страна.

