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Преди около десет годи-
ни дори не знаехме за съ-
ществуването на такъв отдел 
– „Регулативен контрол”в бан-
ките, да не говорим за това, 
което правеха и как работеха. 
Дори тук в ЛАВЕКО, ползвайки 
услугите на банките ежеднев-
но, бяхме в блаженно неведе-
ние. Разбира се, всички ние 
знаехме за юридическите от-
дели на финансовите инсти-
туции, точно както в случаите 
на големите и сериозни ком-
пании. Терористичната атака 
срещу САЩ на 11-ти септем-
ври 2001 година, обаче дове-
де до нов момент в борбата 
срещу тероризма във всички 
сфери, като на финансово 
ниво започнаха да търсят как 
са били финансирани теро-
ристичните организации чрез 
банките. Европейският съюз 
от своя страна, започна да 
оказва натиск върху малките 
държави, които са данъчен 
рай, обвинявайки ги в „не-
лоялна конкуренция”. Тогава 
САЩ също притисна своите 
собствени граждани, които 

изнасяха „да-
нъчни” спестява-
ния в чужбина.
ОИСР също се 
зае да елимини-
ра от оборота 
парите от неле-
гални дейности, 
п р и з о в а в а й к и 
към финансо-
ва прозрачност. 
М н о ж е с т в о 
страни, меж-
дународни ор-

ганизации и финансови ин-
ституции приеха правилата 
на ОИСР, в опита си да пре-
дотвратят прането на пари. 
Няколко европейски дирек-
тиви бяха въведени с цел уед-
наквяване на закона срещу 
прането на пари, като от на-
чалото на този век всяка евро-
пейска държава – членка на 
съюза прие такъв закон, ма-
кар и с ограничена стандар-
тизация. Естествено, финан-
совите институции, банките 
и другите компании предла-
гащи финансови услуги, та-
кива като брокерите, заемат 
важно място в темата на зако-
на срещу прането на пари. В 
това има смисъл, тъй като без 
банките не би било възможно 
прането на пари, а в крайна 
сметка незаконните пари не-
избежно намират място там. 
За средния бизнесмен това 
не би било проблем, тъй като 
компаниите обикновено не се 
създават с цел пране на пари, 
а за друг вид дейност: произ-
водство, търговия, услуги, ин-
вестиции и др. Мониторингът, 

индентификацията на новите 
клиенти и непрекъснатото 
наблюдение на транзакции-
те е в компетенциите на този 
отдел, естествено в коорди-
нация с юридическия отдел. 
По този начин се сформира 
нов отдел в банките и негова-
та задача бе да следи за съб-
людаване на изискванията на 
закона. Няма проблем освен, 
че той се финансира отно-
во с наши пари, пари, които 
ние като клиенти на дадената 
банка плащаме за банковите 
услуги. Накрая, управлението 
на банките става по-скъпо, 
тъй като трябва да се наемат 
повече хора. Но, разбира се, 
това е в наш интерес!

Истинският проблем излиза 
наяве, когато хората в този от-
дел започнат работа. Оказва 
се, че най-добре за тях ще 
е, ако банката няма клиен-
ти изобщо, тъй като те само 
пречат на дейността й. Ако 
клиентът винаги прави едни и 
същи транзакции - има про-

блем, или пък ако не прави, 
тогава също има проблем. 
Единственото нещо е, че бан-
ката все пак трябва да пече-
ли отнякъде и рано или късно 
ще изникне конфликт меж-
ду бизнес отдела и контрол-
ния отдел, който се грижи за 

От бюрото на Главния 
мениджър:

Световната доминация 
на регулативния контрол
Нашата главна статия анали-
зира работата на отделите 
„Регулативен контрол”, които 
придобиват все по-голямо 
влияние върху световните 
банки.
Юрисдикция:

Кипър
Представяме ви най-важните 
характеристики на акцио-
нерните компании регистри-
рани в Кипър.
Кратки новини и идеи:

Кипър: 
• Mодернизиране на 

закона за Тръста
Измененият закон за Тръ-
ста съдържа много нови 
характеристики,чиято цел е 
по-лесно и гъвкаво управле-
ние на тръстовете в Кипър.

• Pоялти колектор No.1
За в бъдеще, приходите на 
компании, регистрирани в 
Кипър чиито доходи идват от 
роялти, ще получат данъчна 
отстъпка от 80%, което озна-
чава, че реално корпоратив-
ният данък печалба няма да 
надхвърли 2%.

Сейшелите: съхранение 
на счетоводни архиви – 

вече има и промени
Представяме ви коментара 
на SIBA по промените в зако-
на на Сейшелите.
Тема:

Акции на приносител: 
преброени ли са дните им?
Ще бъде ли възможно бъде-
щото използване на акции на 
приносител, така популярни 
до сега?
Интересно:

Слънчеви централи в 
Сахара

Тези централи може би ще 
произвеждат значителен 
обем от потребяваното елек-
тричество в бъдеще.
ЛАВЕКО на живо:

Откриване на нови офис 
помещения в Кипър

На 1ви юли 2012г. ЛАВЕКО от-
вори врати на по-голям и об-
ширен офис в Кипър.

СъдържАние От бюрото на Главния мениджър

Световната доминация на регулативния контрол 
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индентификацията и монито-
ринга на клиента. Рабира се, 
това не се знае от широката 
публика, тъй като никоя банка 
няма да си изкара мръсното 
пране на показ. Наскоро имах 
среща на малък остров с уп-
равата на една не  много мал-
ка банка и след няколко чаши 
вино ги попитах за този про-
блем. Един от тях се разкри, 
като каза: „Ако предоставях на 
тези идиоти всичко, каквото по-
искат, тогава нямаше да отва-
ряме сметки на никого”. 

В името на индентифици-
рането на клиента, контролни-
ят отдел често иска документи, 
които дори не съществуват, 
или ако слу-
чайно бъдат 
направени, 
н а й - в е р о -
ятно ще са 
неверни или 
ф а л ш и в и . 
В страните 
с континен-
тална прав-
на система, 
н а п р и м е р, 
не могат да 
р а з б е р а т , 
че в реди-
ца страни 
от англо-
а м е р и ка н -
ската правна система не е 
възможно да се издаде офи-
цялен публичен документ за 
директорите и собствениците 
на дадена компания. В някои 
случаи може да се предоста-
ви само обикновен документ. 
След това, ако приемат този 
документ, започва следва-
щата битка. Дори, ако доку-
ментът е заверен с апостил, 
например, формулировката 
на текста написан от нота-
риуса може да не се хареса 
на човека от контролния от-
дел. Техният най-голям враг 

са акциите на приносител, 
защото всеки може да се е 
скрил зад тях. В много случаи 
са неудовлетворени, дори ако 
клиентът или директорът на 
компанията посочат еднознач-
но кой е крайния собственик 
на 100% от акциите или кой ги 
държи. За тях зад акциите на 
приносител стои самия дявол: 
те това мислят и то е повтаряно 
многократно при обучение-
то им. Никога не са чували за 
„фиктивна” компания. Ако по-
мислим логически, дори в слу-
чай на регистрирани акции, 
не можем да сме сигурни, че 
името поставено на сертифи-
ката е на истинския собстве-

ник. Той може 
да е просто 
д о в е р е н и к . 
И все пак, не 
си струва да 
се впускаме в 
борба с кон-
тролния отдел 
за това. Те го 
имат написа-
но черно на 
бяло... къде не 
е възможно да 
се определят 
и с т и н с к и т е 
собственици. В 
същото време, 
за клиента този 

отдел е невидим и недостъпен. 
Не можеш да им се обадиш, 
да адресираш писмо, както 
и те не пишат нищо на външ-
ни лица. Те са просто там, по-
казвайки колко са 
умни. Наистина, аз 
имах шанса да гово-
ря с тях един или два 
пъти. Беше неопису-
емо преживяване. 
Обясних на начални-
ка на отдела на една от голе-
мите банки,например,  защо 
тяхната система има недос-
татъци, тъй като те не успяват 

да се справят с най-основния 
проблем - да се види дали 
клиентът съществува или не, 
каквато е и целта на този кон-
трол. Аз му обясних, 
че в Унгария все още 
не сме достигнали 
до етапа, банките да 
свържат архива си с 
публичния и с търгов-
ския регистър, за да 
могат да видят кога 
едно лице е почина-
ло или компанията е 
закрита.В резултат на 
което, в техните сис-
теми най-вероятно все още из-
лизат сметки на стотици почи-
нали хора и неработещи ком-
пании. В света на онлайн бан-
кирането всеки, който знае 
кодовете, може да се логне в 
акаунта и да прехвърли пари-
те, като в случая банката ще е 
отговорна, защото ще са про-
пуснали да установят, че упра-
вляват сметка на несъщест-
вуващ клиент. Банкерът се за-
сегна и ме упрекна да не си 
пъхам носа в тяхната система, 
тъй като те са изключително 
компетентни и напълно наяс-
но със законовите изисквания.

Скъпи читателю, няма да се 
изненадам, ако вече сте се 
срещали с подобни и дори 
по -безнадеждни случаи. За 
мен класически пример е 
проблемът, „когато са заме-
сени повече от три страни”. 
Всъщност една банка няма да 
отвори сметка на компания, 

където са замесени повече от 
3 страни. Може би в този гло-
бализиран свят, няма как да 
разберете това. Нека обясня. 

Испански бизнесмен основа-
ва компания в Унгария, зара-
ди данъка от 10 %, вместо този 
в Испания – 35 %. Компанията 

транспортира бира 
от Чехия до Англия, 
но тъй като бизнес-
менът помолил свой 
приятел австриец да 
стане директор на 
компанията, решават 
за удобство да откри-
ят сметка в Австрия. 
Австрийската банка, 
обаче, ги уведомила, 
че според регули-

ращия отдел, отварянето на 
сметка не е одобрено, защо-
то са замесени повече от три 
страни. Логично, нали? Може 
би е лято и е време за футбол, 
но английските фенове не мо-
гат да пият чешка бира, защо-
то тяхната жажда не е оправ-
дана. Поне според регулатор-
ния отдел, въпреки че сега сме 
21-ви век и сме на територията 
на 27-те страни членки на ЕС.

Но какво бихте могли да 
направите вие, жертвите? 
Облегнете се назад в стола си, 
гледайте футбол, пийте чешка 
бира, докато все още можете 
и се наслаждавайте на живо-
та. Оставете регулациите на 
нас от ЛАВЕКО. За съжаление, 
ние прекарваме голяма част 
от времето си борейки се с 
тях, отколкото да правим нещо 
по-полезно. Но ние сме свик-
нали и като цяло печелим бит-
ката. Или поне в голям брой от 
случаите. 

Желая ви приятно и 
спокойно лято, гледайки 
Олимпиадата.

Поздрави,
Ласло Варади
Главен директор на
ЛАВЕКО 
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Кипър
Разположение: Остров в югоизточното Средиземноморие

Управление: Демократична република

Население: 1 138 071 (юли 2012)

Територия: 9251 кв. км. От които 3355 са в турската част на Северен Кипър.

Столица: Никозия

Валута: Евро

Oфициален 
език: Гръцки, Турски, Английски

Часова зона: GMT+1

1. Форма на компанията: Дружество с ограничена отговорност 

2. Регистриране на компанията: Уставът, трябва да бъде подписан от учредителя

3. Име на компанията: Limited или Ltd.

4. Време за регистриране: 2 – 3 седмици

5. Брой на директорите: Минимум 1, както частни, така и юридически лица.

6. Брой на акционерите: Минимум 1, поволени са корпоративни акционери

7. Минимален капитал: 1 евро

8. Водене на счетоводство и отчети: Счетоводни отчети и одит трябва да се правят 
всяка година

9. Вид на акциите: Регистрирани

10. Годишни данъци и такси: 2 – 10% от чистата печалба

11. Годишни срещи: Бордът на директорите трябва да заседава веднъж годишно, 
като първата среща да е до 18 месеца след регистрацията.

12. Разкриване на бенефициарите: Не се изисква

13. Регистрационен офис: Местен регистрационен офис се изисква по закон.

14. Регистрационен секретар и агент: Секретар на компанията се изисква по закон

15. Двойно данъчно облагане: Кипър е подписал споразумение за избягване на ДДО 
със следните страни – Армения, Австрия, Азербайджан, Беларус, Белгия, България, 
Чехия, Дания, Египет, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Индия, Ирландия, Италия, 
Кувейт, Киргистан, Ливан, Малта, Мавриций, Молдова, Черна гора, Норвегия, Полша, 
Катар, Русия, Румъния, Сан Марино, Сърбия, Сейшелите, Сингапур, Словения, 
Словакия, Южна Африка, Сирия, Швеция, Таджикистан, Тайланд, Туркменистан, 
Англия, Украйна, САЩ, Узбекистан.

Юрисдикция
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              Сейшелите: съхранение на 
счетоводни архиви – вече има и промени

Според промените в закона, (International Business Companies Act of 1994) 
публикуван на 27 декември 2011 година, всяка компания регистрирана 
на Сейшелите трябваше да посочи мястото на съхранение на отчетите и 
документацията, свързани с операциите и транзакциите в срок от  3 месеца. 
Тя трябше да определи място на територията на острова или извън него, където 
ще се съхраняват тези документи. Прилагането на закона създаде проблеми на 
агентите, тъй като беше нереалистично очакването, че клиентите ще отговорят 

навреме, поради краткия срок. Поради това, Търговският регистъра (Seychelles International 
Business Authority) даде указания, според които даде на компаниите гратисен период до 31ви 
декември 2012г. да се запознаят и да изпълнят изискванията, съгласявайки се да не прави 

инспекции преди това.

Кипър: 
модернизиран 
закон за Тръста

На 8ми Март 2012г., кипърският 
парламент (House of Representatives)
прие закон за Тръста - International 
Trusts Law  (Amending) of 2012, изме-
няйки стария от 1992г. Бяха уточнени и 
прецизирани много въпроси, в съот-
ветствие със съвремените изисквания за  управлението на авоари. 
Наред с другите неща, промените позволяват да се предислоцира 
в Кипър Тръст основан извън страната, като дава възможност осно-
вателят и бенефициарите да не са местни лица в годината преди 
основаването му. От сега нататък, неродени деца могат да бъдат 
включвани като бенефициари, което е важен момент при плани-
рането и защитата на семейните активи. Ограничението за време 
отпада и сега Тръстът може да бъде основан не само за максимум 
99 години, а за неопределен период. Новият закон увеличава пра-
вата на основателя, особено при управлението на активите. За в 
бъдеще, собствеността върху недвижими имоти в Кипър също ще 
може да бъде включвана в активите, което преди не беше възможно. 
Регулациите ще влезнат в сила и ще важат също така за съществу-

ващите тръстове.

Кратки новини и идеи Кипър: роялти колектор No.1
В съответствие с промените в закона за данъците, приходите на ком-

пании, регистрирани в Кипър, формиращи доходи от роялти, ще бъдат 

облагани с 80% по-малък данък. Според предишните закони, такива 

приходи бяха обект на 10% данък печалба. Съгласно новият закон обаче, 

предвид голямата отстъпка, той ще бъде максимум 2%. Това наистина 

ще е максималния, тъй като промените гласят, че през първите 5 години 

20% от сумата получена като роялти може да бъде приспадана ежегод-

но като разход. Като имаме това предвид се оказва, че през първите 5 

години данъкът дори няма да достигне 2%. Промените ще бъдат въведе-

ни ретроспективно и ще влязат в сила от 1ви януари 2012г. Намерението 

на кипърския парламент очевидно е да направи компаниите, регистри-

рани в Кипър, по-конкурентни на световния пазар, осигурявайки дори 

нови възможности за бизнесмените, които имат желание да направят 

холдингов център в Кипър или да го прехвърлят там. Това става възмож-

но, не само заради атрактивната данъчна ставка от 10%, но също и от 

големия брой разходи, които могат да бъдат приспадани.
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Акции на приносител: 
преброени ли са дните 

им?
Акциите на приносител са изключително популярни 

в юрисдикциите, където законите позволяват да бъдат 
издавани. Въпреки, че в миналото действително беше 
възможно анонимно да притежаваш компания с 
този вид акции, тази възможност вече не съществува, 
поне през последните 10 години. По-голямата част 
от банките, например, изискват от своите клиенти 
декларация за краен бенифициар, собственик или 
притежател на акциите. Както споменах вече в моята 
заглавна статия, множество банки дори затварят 
вратата на компании, които дори теоретично имат 
възможност да издават такива акции. Струва си да 
помислим много внимателно преди да използваме 
този вид акции. Това може да доведе до много 
усложнения при бъдещи операции с компанията, 
тъй като при изпълнение на изискванията за борба с 
прането на пари, анонимността вече не може да се 
поддържа. Оперирането на компаниите с акции на 
приносител е друг практически въпрос. Най-важно в 
акционерната компания е срещата на акционерите, 
на която всички собственици трябва да присъстват 
и където могат да упражнят правата си. В случай 
на акции на приносител, обаче, къде изпраща 
директорът поканата към акционерите за среща? 
По принцип, те се изпращат на последния записан в 
регистъра адрес на собственика, но могат да бъдат 
използвани и други средства. И въпреки, че днес 
има възможност за гласуване по интернет, липсата 
на пощенски адрес може да доведе до сериозни 
последствия за законосъобразното управление на 

компанията.

Слънчеви централи в 
Сахара

Само за 6 часа 
слънчева светлина 
с в е т о в н и т е 
пустини могат да 
призведат повече 
слънчева енергия 
от тази, която 
цялото човечество 
произвежда и 
консумира за 
една година от 
нефт, полезни 
изкопаеми и 
в ъ з о б н о в я е м и 
е н е р г и й н и 

източници. До 2050г. се очаква населението да 
достигне 10 милиарда, поради което трябва да се 
въведат алтернативни източници, които да покрият 
енергийните нужди. Един от обещаващите опити 
е гигантския по размери проект на Десъртек 
Фаундейшън, основан през 2009г. за производството 
на електричество с помощта на т.нар. слънчево-
термични параболни централи в северната част на 
Сахара. Същността на тези централи е, че светлината 
се събира в параболни рефлектори и се насочва 
към резервоари за топлинно съхранение, пълни с 
вода, специални соли или маслен разтвор. Парата 
се нагорещява до няколко стотин градуса и задвижва 
турбините, които произвеждат електричество, което се 
транспортира до консуматорите чрез традиционни 
методи. Разбира се, всичко е малко по-сложно. 
Вместо вода се използва масло, което задържа по-
добре топлината така, че до 8 часа след залез слънце 
може да се произвежда електричество. Идеята е 
изключително обещаваща, дори при положение, че 
производството на енергия от турбина струва 5 – 8 
цента за 1 киловат, а използвайки слънчево-термични 
източници – 16 – 18 цента. Освен това, се очаква тези 
стойности да паднат съществено за в бъдеще. Според 
изчисления, по този начин може да се произвежда 15 
% от енергията нужна на Европа само с централи на 
площ от 2500 кв. км., като първоначалните разходи, 
включително транспортните линии, ще излезнат около 

400 милиарда евро.

Тема Интересно
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United Kingdom
LAVeCo Ltd.

3rd Floor, Blackwell House,

guildhall Yard, London

eC2V 5Ae United Kingdom

tel.: +44-207-556-0900

Fax: +44-207-556-0910

e-mail: london@laveco.com

HUngArY
LAVeCo KFt.
33/a raday street, 

1092 Budapest, 

Hungary 

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

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

e-mail: hungary@laveco.com

CYprUs
LAVeCo Limited

Despina Sofia Complex

Ap. 202, United nations 8

drosia 6042, Larnaca, Cyprus

tel.: +357-24-636-919 

Fax: +357-24-636-920

e-mail: cyprus@laveco.com

romAniA
optitAx s.r.L.

59 Buzesti str., A5 Block
1st scale, 1st Floor, 62nd Flat,

1st district, Bucharest, romania 
tel.: +40-21-311-61-76 
mob: +40-747-595-132
Fax: +40-21-311-61-82

E-mail: office@optitax.ro

BULgAriA
LAVeCo eood

porto Lagos no.1,ent.2,Floor 5, 

Ap.42, 1463 sofia, Bulgaria

tel.: +359-2-953-2989

mob: +359-888-126-013

Fax: +359-2-953-3502  

e-mail: bulgaria@laveco.com

seYCHeLLes 
LAVeCo Ltd.

suite 2, oliver maradan Bld. 

oliver maradan street,Victoria 

mahé, seychelle-szigetek

tel.: +248-4-322-261

Fax: +248-4-324-932  

e-mail: seychelles@laveco.com

ЛАВЕКО на живо
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Откриване на нови 
офис помещения в 

Кипър
На 1ви юли 2012г. ЛАВЕКО отвори врати на 

по-голям и обширен офис в Кипър. Екипът 
на ЛАВЕКО се разрастна и офисът, който из-
ползвахме от 1999г., стана твърде ма-
лък. Новият офис притежава всички 
изисквания за компания, свързана с 
регистрирането и администрира-
нето на фирми в целия свят.

Нашият екип и бизнес партньо-

ри пръсъстваха на приятно праз-

ненство по откриването, на което 

имаше и свещенник от църква в 

Ларнака, за да благослови офиса, 

според ортодоксалната традиция. 

Надяваме се новият ни офис да 

ни служи за много години напред, 

като удовлетворява настоящите и 

бъдещите ни клиенти.


