
NEWSLETTER

LAVECO ®  since 1991.

2012/4  

www.laveco.com

Края на годината дойде 
и по това време броят на 
оправданите и най-вече 
на неоправданите стра-
хове и притеснения за бъ-
дещето драматично нара-
стват. Откакто съм в този 
бизнес, винаги се намира 
някой да пророкува, че 
това е края и от утре вече 
нищо няма да бъде също-
то. Чудя се , възможно ли е 
наистина това в икономи-
ческия свят? Дали хората, 
които взимат решенията 
ще направят така, че ня-
колко милиона „нежела-
ни” офшорни фирми да 
изчезнат с едно щраква-
не на пръстите? Възможно 
ли е компании, отговорни 
за повече от 50% от све-
товния финансов обо-
рот наистина да изчезнат 
безследно? Естествено, 
теоритично всичко е въз-
можно. Безспорен факт 
е, че международните ор-
ганизации, с помощта на  
ОИСР, ЕС и САЩ, водят фа-
натична война срещу мал-
ките страни, в която лесно 
могат да показват „мус-
кули”. Сейшелските или 
Британските Вирджински 
острови са лесни плячки 
за инквизиторите, но същи-
те не знаят, например, как 

да подходят 
към страни 
като Хонг Конг. 
К и т а й с к о т о 
ръ ко в одс т в о 
рано или къс-
но ще изка-
ра на светло 
всеки, който 
е решил да 
се бори с тях: 
Хонг Конг е 
част от Китай, 
а там китай-
ското прави-
телство взима 

решенията и никой няма 
право да им диктува отвън 
условията.

Като цяло, се забелязва, 
че устойчивостта на раз-
личните офшорни юрис-
дикции при преговорите 
варира. Някои могат лесно 
да бъдат склонени, дока-
то други се оказват косте-
ливи орехи. Тук трябва да 
разсясним какво разби-
раме под определението 
„офшор”. Ако се върнем 
към по-ранни определе-
ния, отпреди 20 – 30 годи-
ни, офшорната компа-
ния най-често е компания 
основана в малка юрис-
дикция, където се плащат 
минимални държавни 
такси(данъци) или въоб-
ще няма такива. Подобна 
такса се предвижда само 
при условие, че компани-
ята не извършва никаква 
дейност на територията 
на страната, където е ре-
гистрирана, като по този 
начин се гарантира, че да-
нъчните й интереси не се 
нарушават и няма изтича-
не на финансови ресурси 
извън нея. Всъщност оф-
шорът се отличава с мес-
тоположение, което е свър-
зано с планиране и оп-
тимизиране на данъците. 

Досега всичко това рабо-
теше добре – създаваха 
се компании извън държа-
вата, в която пребивават 
реалните собственици, 
заедно със сметка в чужда 
банка, където средствата 
се натрупваха, като част от 
тях се съхраняваха там, а 
другата се връщаше в ико-
номиката под формата на 
инвестиции.

Въпреки това обаче, кол-
кото по-успешни и при-
влекателни ставаха тези 
юрисдикции, толкова по-
вече страните с високи да-
нъчни ставки започваха да 
се бунтуват, твърдейки, че 
капиталите мигрират към 
тези страни, където може 
да се постигне по-голяма 
доходност при по-привле-
кателни условия.

И ето тук, достигаме до 
същината на проблема. 
Според Маркс, първият за-
кон на капитализма е зако-
на за печалбата. Капиталът 
винаги търси пътя, по който 
ще постигне най-големи 
печалби. Той е като пла-
нински поток, който изби-
ра най-бързият и лесен 
начин да си проправи път. 
Ако условията в една стра-
на са по-привлекателни, с 
по-ниски данъци и такси 
и по-високи приходи при 
същия или дори по-ма-
лък риск, рано или късно 
капиталът ще намери път 
към нея. Това е продикту-
вано от безмилостната ло-
гика на капитализма. Това 
е било вярно преди 100 го-
дини, а днес дори е по-ак-
туално, когато можем да 
трансферираме пари от 
Лондонската стокова бор-
са към тази във Франкфурт 
или да купим акции в Токио 
с една натискане на буто-
на на компютъра.

От бюрото на Главния 
мениджър:

Защо офшорите не 
умират?

Нашата главна статия се 
занимава с най-обсъжданата 
тема: как международната 
офшорна система оцелява 
толкова дълго? 

Юрисдикция:

Маршалови острови:
Маршаловите острови са 
една от малкото юрисдикции, 
които предлагат все още 
акции на приносител.

Кратки новини и идеи:
Кипър е извън черния 

списък
Кипър беше махнат от черния 
списък съставен от руското 
министерство на финансите.

Словакия: края на 
плоския данък

От 1ви януари 2013 
едностепенната система 
за облагане на лични и 
корпоративни доходи остава 
в миналото.

Британски Вирджински 
острови: промени в 

закона
На 15ти октомври 2012 влязоха 
в сила  промени в закона за 
международните компании, 
приети през лятото. 

Тема:
FATCA: САЩ оказва 

натиск върху 
Америка търси информация 
чрез международната банко-
ва система за финансовите 
ходове на своите граждани и 
компании, регистрирани на 
териториятай.

ЛАВЕКО на живо:
Коледната вечеря на 
офиса на ЛАВЕКО в 

Будапеща
Екипът на Лавеко Будапеща 
отпразнува успешната година 
с приятна вечеря.

Специални оферти на 
сайта на ЛАВЕКО

Нашия сайт се обновява 
непрекъснато и можете на 
намерите информация за 
промоционални услуги.

СъдържАниЕ От бюрото на Главния мениджър

Защо офшорите не умират?
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Сега е времето да зада-
дем още няколко въпроса. 
Имат ли възможност други-
те закони да заменят този 
за печалбата. Мисля, че 
отговорът е „не” 
- тук всички ис-
кат да печелят, а 
п р ед п и ема ч ът, 
който има капи-
тал го инвести-
ра, за да получи 
максимална пе-
чалба. Този закон 
не може просто 
да бъде елими-
ниран, тъй като 
ограничавайк и 
ефек тивност та 
на капитала, ще се про-
мени същността на неща-
та. Ако липсва печалба, не 
си струва да се инвестира 
и това би пречупило пре-
дприемаческия дух.

И така стигаме до най-
важната част от темата 
- човешкият фактор. И въ-
просът, дали може човеш-
ката природа да бъде про-
менена? Възможно ли е 
някой, който се занимава 
с бизнес, утре да не иска 
да спечели още толкова? 
След това още и още? И 
с разрастването на биз-
неса му да не желае да 
го развива и разширява? 
Отговорът е категорично 
не. Човешката природа не 
се е променила от хиля-
ди години. Винаги ще има 
част от обществото, която 
от материална гледна точ-
ка ще иска повече от сред-
ното ниво. Тези хора ще 
са готови да се борят, да 
упорстват, да се заемат с 
проекти, жертвайки време 
и енергия в интерес на ма-
териалния успех.  И това 
няма да се случи на маса-
та за покер. По-вероятно е 
да стане на някоя фондо-
ва борса с виртуален дос-
тъп, но и това дори е част 
от международния бизнес.

Като цяло, хората, които 
искат да спечелят от биз-
нес търсят средства и ме-
тоди, които им позволяват 
да оптимизират печалби-
те си. Компаниите с ни-
ски данъци, както и други 

подобни решения са били, 
са и ще бъдат такива ин-
струменти. Това е малко 
като допингът в спорта. 
Онези, които прибягват до 

допинг са способни да 
постигнат страхотни успе-
хи и имат преимущество 
над техните конкуренти. 
Успешните бизнесмени 
осъзнаха това преди го-
дини. Всичко, което тряб-
ва да направите е да по-
гледнете към известните 
предприемачи, в която и 
да е държава. Покажете 
ми поне един, който не е 
взел допинг чрез армия 
от офшорни компании! 
Нямаше да успеят, ако не 
бяха използвали тези въз-
можности и щяха да пад-
нат безсилни пред кон-
куренцията. Но за същия 
офшор ли става дума, 
който е атакуван от всич-
ки страни? И тогава какво 
ще се случи? Ще бъде ли 
възможно да се използват 
за в бъдеще? Отговорът 
е да, но цялата игра ще 
бъде много по-комплекс-
на. Винаги ще има юрис-
дикции, които ще привли-
чат инвеститори с ниските 
си данъци. Не трябва да 
се притесняваме, защото 
съперничеството между 
страните, що се отнася 
до различията в данъчните 
ставки винаги ще същест-
вува. Европейският съюз 
дори не може да съгласу-
ва единна данъчна ставка, 
а какво да кажем за пове-
че от 200 държави с света.

Ако в миналото „оф-
шор” беше характерис-
тика за географско поло-
жение, то за  в бъдеще ще 

означава ”извън страната”. 
Също така ще наблюдава-
ме как ще изчезват някои 
дестинации, а други ще 
възникват и ще има разме-
стване от онези, предлага-
щи по-добри условия. Все 
повече хора ще използват 
възможността за ”мигра-
ция”, като пререгистрират 
своите компании в други 
страни. Има много при-
мери за това и в миналото. 
През 2006г., когато о. Нюи 
реши да не регистрира 
повече офшорни компа-
нии, а старите да бъдат 
поддържани само още 2 
години, голям брой фир-
ми бяха незабавно прере-
гистрирани на Сейшелите 
и в Белиз. Ще бъде малко 
като с компютрите: ако 
условията на определено 
място вече не са изгодни, 
то ще се преместим на 
друг сървър.

И така, офшорът ще 
стане нещо като събира-
телен термин, означаващ 
не толкова дадената стра-
на, а средство за предпаз-
ване на активи. Занапред 
ще се обръща много по-
вече внимание на защита-
та на авоарите.

Но нека да погледнем 
към най-лошия сценарий: 
единни данъчни ставки за 
целия свят, което естест-

вено е възможно само на 
теория и всички плащат 
дължимото на държавната 
хазна. Какво би се случило 
тогава? Капиталът ще про-
дължи да се води на биз-
несмените и те ще искат 
да го използват докато са 
живи, преди да го завещаят 
на следващото поколение. 
Офшорните финансови 
центрове са разработили 

идеални схеми за осигу-
ряването и прехвърлянето 
на активи към следващо-
то поколение. Независимо 
дали ще изберем фон-
дацията или тръста, които 
имат повече от 800 годиш-
на история в англо-саксон-
ския свят, няма друга по-
добра алтернатива никъде 
по света. И може би по-
важното е, че тези инстру-
менти са напълно легални 
и са финансово достъпни 
за средностатистическия 
бизнесмен. 

Мога да дам още хиля-
ди причини подкрепящи 
теорията, че законът за пе-
чалбата не може да бъде 
заменен, тъй като и човеш-
ката природа не се про-
меня. Тези, които имат же-
лание да започнат бизнес 
и да инвестират го правят, 
защото искат да са успеш-
ни, защото искат повече от 
останалите и в резултат на 
това са в постоянно търсе-
не на нови възможности 
и средства.  В това няма 
нищо лошо или ненормал-
но и то ще съществува, до-
като съществува Човека 
и докато има частно пре-
дприемачество. На база-
та на закона за търсенето 
и предлагането, ако има 
търсене, ще има и пред-
лагане. Същото важи и за 

нашата ситуация. 
Като цяло промя-
ната ще отнеме за 
едно десетилетие. 
Нашият бизнес в 
момента е запо-
чнал процес на 
трансформация. 
След 5 – 10 години 
ще сме част от на-
пълно нов финан-
сов световен ред, 

за който днес дори не мо-
жем и да гадаем

Пожелавам всичко най-
хубаво на нашите читатели 
през идната година. 

С най-добри пожелания,
Ласло Варади

Маршалови острови
Разположение: Остров в Тихия океан, разположен между Хаваите и 

Австралия

Управление: Конституционно управление

Население: 68 480

Територия: 181 кв. км.

Столица: Маджуро

Валута: Американски долар

Oфициален език: маршалски, английски

Часова зона: UTC +12

1. Форма на компанията: Private Limited Company by shares

2. Регистриране на 
компанията: 

Уставът и учредителният акт, трябва да бъдат 
подписани от учредителите. В това си качество те 
назначават първите директори, които в последствие 
издават акции на компанията. Учредители са местни 
лица, които притежават съответния лиценз.

3. Име на компанията: То трябва да завършва с: Ltd., Limited, Incorporated, 
Inc., Corporation, Corp.

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 USD

8. Водене на счетоводство 
и отчети: Не се изисква

9. Вид на акциите: Регистрирани или на приносител

10. Годишни данъци и 
такси: Няма

11. Годишни срещи: 
Бордът на директорите трябва да заседава веднъж 
годишно, като първата среща трябва да се осъществи 
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:

Не резидентните компании не са субект на договори 
за избягване на ДДО.

Юрисдикция

2 3

http://www.laveco.com
http://www.laveco.com
http://www.laveco.com
http://www.laveco.com


www.laveco.com

LAVECO ®  since 1991.
2012/4  

www.laveco.com

LAVECO ®  since 1991.
2012/4  

Британски Вирджински острови: 
промени в закона 

Според промените в закона, вече става възможно да се използват отново 

имена на компании, които са били отпаднали от регистъра или са били 

сменени. В случай на акции на приносител, агентите трябва да съхраняват в архива 

си имената не само на техните притежатели, но и на реалните собственици. 

Счита се, че притежателят на акцията не е бенефициар, а е само упълномощен 

държател,  въпреки че може да управлява компанията. 

Важни промени има и при прекратяването и ликвидацията на компанията, в 

резултат на които директорът и служителите вече не може да са ликвидатори. 

Периодът, в който компанията може да бъде възстановена в търговския регистър 

също е намален от 10 на 7 години, тъй като според съда възстановяването става 

обикновено през първите 7 години.

Кратки новини и идеи

Кипър е извън черния списък
В изявление направено на 31ви октомври 2012 г., руското 

министерство на финансите потвърди, че Кипър е изваден от 

черния списък на т.нар. юрисдикции „данъчен рай”. Тази стъпка 

беше предприета като резултат от протокол, подписан между двете страни 

на 7ми октомври 2010 г., при сключването на споразумение за избягване на 

двойното данъчно облагане. Това е изключително важно решение за компаниите 

регистрирани в Кипър. От сега нататък Кипър може по-свободно да рекламира 

данъчните преимущества при регистрация на компания на териториятай. Както 

сме споменавали и в предишни издания на нашия Бюлетин, кипърската данъчна 

система предлага благоприятни възможности за международни инвестиции и 

холдингови компании. Кипър е вече популярна както сред руски, така и сред 

чуждестранни бизнесмени и дори стана инвеститор №1 в Русия. Инвестициите 

на кипърски компании в Русия са повече от 70 милиарда евро.

Словакия: края на 
едностепенната система за 

облагане
От 1ви януари 2013 година, както компаниите, така и физическите лица ще трябва 

да плащат по-високи данъци. Корпоративният данък ще се вдигне от 19% на 23%. 

За частните лица едностепенната данъчна система ще приключи. Данъкът върху 

личните доходи ще остане 19% за суми само до 3310 евро годишно, а 

за по-високите ще бъде 25%. Парламентът също така одобри няколко 

супер данъка. Един от тях е 5% върху приходите на народните пред-

ставители, членовете на правителството, както и на държавния глава.

FATCA: САЩ оказва натиск
Америка търси информация чрез международната банкова система за 

финансовите трансфери на своите граждани и компании, регистрирани на 

териториятай. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) влезе в сила в САЩ на 

1ви януари 2013 г. Целта и е да осигури автоматична обмяна на информация между 

страните в стандартна рамка, като се сключат двустранни споразумения с отделните 

държави. В съответствие с условията на FATCA, банките в страните подписали такива 

споразумения са длъжни постоянно да изпращат информация на американските 

данъчни служби (IRS). През юли 2012 година САЩ проведе 

преговори с Великобритания, Германия, Франция, Италия 

и Испания, използвайки разработения вече модел.Тя дори 

договори конкретни споразумения с Великобритания и 

Испания, а също така продължава преговорите с още 50 

страни. Целта на FATCA може би ще бъде борбата срещу 

избягването на данъците, ако успешно успеят да разпространят това на международно 

ниво и по този начин до няколко години американските данъчни власти да получат достъп 

до цялата информация, благодарение на банките, които ще я предоставят. Въпросът е 

с кого САЩ ще споделят тази информация.

Тема
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Коледната вечеря на офиса на 
ЛАВЕКО в Будапеща

Екипът на Лавеко Будапеща отпразнува успешната 

година с приятна вечеря. Ние наблегнахме на най-

важните моменти и събития през годината. Не за 

първи път ресторант Dionysos беше домакин на 

събитието. Това не беше случайно, гръцката кухня 

е едновременно апетитна и вкусна, а всичко беше прясно 

приготвено. Средиземноморските вина също допринесоха за 

отличната атмосфера. Надяваме се, че след една година ще 

празнуваме отново по същия начин.

Специални оферти на сайта на ЛАВЕКО
  Маркетинговият ни отдел обновява сайта на Лавеко почи всеки ден. Интересните 

новини се появяват много по-бързо от преди. В същото време, се опитваме да не 

натоварваме нашите читатели с ненужна информация, а само с новини, които са 

важни за сферата, в която работим. 

Освен новините, има и много нови оферти. Струва си дори за хората, които са 

вече наши клиенти, да посещават сайта. Могат да бъдат спестени доста пари при 

откриването на сметки, ако се възползвате от текущите оферти.

http://www.laveco.com
http://www.laveco.com

