2013/1-2

LAVECO ® since 1991.

NEWSLETTER
Съдържание

От бюрото на Главния
мениджър:

Кипър: рецептата за
нулеви депозити

От бюрото на Главния мениджър:

Кипър: рецептата за нулеви депозити

Нашата главна статия се
занимава с развитието на
ситуацията
във
връзка
с
трансферите на депозити от
Кипърските банки.

Юрисдикция:

Мавриций

Нерезидентните
компании
на Мавриций са чудесна
възможност за откриване на
банкова сметка там.

Кратки новини и идеи:

Украйна – ограничаване
на кешовите операции

От 1-ви септември държавата
въвежда горна граница до
150 000 украински гривни.

Румъния – по-висок
данък при източника за
чуждестранни лица
Румънското правителство прие
нова данъчна ставка от 50% .

Бахамите – въвеждат
ДДС през 2014 година
От 1-ви юли 2014г. се очаква да
бъде въведен ДДС..

Банкиране:

ABC Banking Corporation

Мавриций
има
желание
да играе ролята на мост в
международния
финансов
свят, по специално между
пазарите в Африка, Индия и
Китай.

Rietumu Bank

Високото качество на услугите, предлагани от RIETUMU
BANK са повече от задоволителни за нуждите и интересите на клиентите ни в сегашната обстановка.

ЛАВЕКО на живо:

Нови попълнения в екипа
ни в Букурещ
Двама
сътрудника
се
присъединиха към екипа на
ЛАВЕКО в Букурещ. И двамата
са високо квалифицирани
адвокати с богат опит.

Удължаване на
специалните оферти на
сайта на ЛАВЕКО
Бихме искали да насочим
вниманието
ви
към
удължаването на офертите ни
за Сейшелите и Белиз до края
на годината.
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Датата 16 март 2013 ще
се приема за воденичен
камък в новата история на
Кипър. Под натиска на икономическите затруднения,
държавата се обърна за
помощ към ЕС, който наложи тежки условия по мерките за излизане от кризата: всички банкови депозити са засегнати. Тези до
100 000 евро губят по 6.75%,
а депозитите над 100 000
евро - 9.9%. Последва остро недоволство и хората
излезнаха на улиците да
протестират срещу загубата на спестяванията си.
Накрая, парламентът гласува против препоръката и
министърът на финансите
беше изпратен в Москва,
за да сключи споразумение с руснаците - вероятно
включващо рекапитализацията на банковата система в Кипър и експлоатацията на залежите от газ, разположени под морското
дъно в акваторията на страната. След няколко дни министърът се върна с празни ръце. Впоследствие,

ново предложение
беше
поставено
на
обсъждане.
Според него клиентите на Laiki bank
губят всичко над
100 000 евро и ще
бъдат категоризирани като „добри”
или „лоши” клиенти на банката.
Клиентите на Bank
of Cyprus им провървя повече, като те губят само 37.5%
от техните спестявания,
като по-голямата им част
остават замразени. В същото време всички банки в
Кипър останаха затворени,
което е без прецедент, за
цели две седмици. Мога да
изброявам още дълго, но
тук само искам да очертая
същината на ситуацията,
като отправна точка за други разсъждения.
Никой от малките вложители не искаше да се опари и това е съвсем разбираемо: по-голямата част от
обществото бе в блаженно
неведение за факта, че
през последните 40 години
спокойствието на Кипър се
дължеше на външни инвестиции. Всичко, което знаеха
беше, че по всяко време
могат да изтеглят кредит и
с изключение на последните няколко години, нямаха проблем с ликвидността. Така, на кипърците се
случи по-малкото зло, без
дори да осъзнаят през какво изпитание преминава

страната им, но поне станаха част от съдбата й.
Ако сравним първоначалните и окончателните
цифри при „подстригването” на депозитите, то разликата е следната. Има
огромна дупка между 6.75
– 9.9% и 37.5 – 100%. Едно от
условията за получаването
на 10-те милиарда евро помощ, беше Кипър да намери 6.6 милиарда евро свои
собствени ресурси. Laiki
bank и Bank of Cyprus държат около 50% от пазара
на страната. Ако сметнем
сумата на пропорционални части, то някъде нещо
се губи. Дори ако удвоим
9.9 %, то тогава получаваме
едва 20%, а не 37.5%, което
е горния лимит от парите,
които ще загубят клиентите на Bank of Cyrpus. Да
не споменаваме стоте
процента загуба за тези
от Laiki. Вярно е, че тук депозитите под 100 000 евро
не бяха изобщо засегнати
и вложителите не изгубиха
никакви средства. Въпреки
това, никой така и не публикува точните цифри, показващи загубите.
Сумата на депозираните в Кипърските банки
средства се оценява от
50 до 70 милиарда евро.
Поради липсата на аргументи, нека осредним и
приемем, че е 60 милиарда. Би могло да бъде, въпреки че двете банки имат
50% от пазара, тъй като са
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били лидери и са привличали инвеститори от десетилетия. До ден днешен
обаче, реалните цифри не
са разкрити. Можем да кажем, че причина за това е
рецесията в Гърция , където
банките очевидно загубиха
голяма част от капитала си.
Дори това не е цялата
истина, тъй като излиза, че

банков грабеж. И ако сме
абсолютно честни, наистина е малко странно, че
вместо да приемат банкрута на банките, те национализираха значителна
част от депозитите. В този
момент внезапно нещата почнаха да се развиват
много далеч от бреговете
на Кипър: ЕС използваха

Laiki е била много активна във финансирането на
гърцките си „сестрински
компании”, което няма
нищо общо с обезценяването на гръцките държавни
облигации.
От гледна точка на вложителите, обаче, и двете
тези не водят до никъде.
Всичко, което те знаят е, че
ако се опитат да направят
транзакция от кипърската
си банкова сметка ще се
случат две неща: ако имат
повече от 100 000 евро, то те
ще загубят голяма част от
тях, а другата няма да могат
да използват свободно, тъй
като повечето пари ще са
замразени, заради ограниченията на Централната
банка. Руснаците, които по
презумция са най-губещи
от цялата ситуация, представят нещата в малко по
друга светлина. По тяхно
мнение, с помощта на ЕС,
това не е нищо друго, а
законово регламентиран

най-малкия член на общността , за да тестват метод, който в бъдеще може
да се използва по всяко
време. Ако някоя банка
има проблеми, могат да
бъдат включени вложенията
на клиентите й. Рецептата
не е сложна: няма банкрут,
а банката просто си присвоява част от депозитите и
проблемът е решен. Защо
това се случва? Както казва
един от любимите ми британски колеги „Всички имат
мръсни ризи; въпросът е на
кого са най-много и колко
мръсни са те.” Точно това е
ситуацията в света на банките - пълни са с мръсни
дългове, които съзнателно
са натрупвали през последните десетилетия. И
ако се замислите над нея
в дълбочина, ще осъзнаете,
че използвайки ситуацията,
това е „елегантен” начин
да се намери ефективно
решение на проблема,
без риск да им се търси
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сметка. По този начин не
е нужно банкерите да се
напрягат, само защото са
раздавали евтини заеми
на техни приближени или
са надценявали недвижими имоти предоставени с
обезпечение от едва 40%
или са издавали ипотеки за
няколко стотин хиляди евро
на хора, които официално получават минимален
доход. Всичко това може
да бъде заличено, защото според съвременната
стратегия веднъж ЕС да им
кимне, те са свободни да
заграбят всичко, което им
е нужно от депозитите над
100 000 евро.
Но играта не свършва до
тук. Те не срутват банките
като цяло, въпреки че Laiki
не излезна от ситуацията особено невредима, а
банкерите бяха съкратени
от работа. Цялата инфраструктура остана непокътната, без нова конкуренция, предлагаща по-добри
услуги, което може би дори
щеше да направи банките
по-евтини. Рано или късно
клиентите ще се върнат,
без да подозират нищо и
ще напълнят отново банката с депозити, част от които
след няколко години може
отново да бъдат присвоени. Това е идеално решение на въпроса, не мислите ли? Проблемът е, че ние
сме затворници на тази
ситема. Всички ние – както
компаниите, така и частните лица. Днес, без банките
човек не може да си позволи дори да се закашля, защото сиропът струва пари
и не може да го купим,
ако не притежаваме пълна банкова карта, защото
кешовите плащания съзнателно се ограничават.
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Последиците от кипърския случай все още не
са много ясни, като е трудно да се каже доколко
ще бъде приложена тази
„технология” върху други
страни от ЕС и дори извън
него. Кой би се осмелил да
сложи парите си в банка
за неопределено време?
Примерът на Кипър ясно
показва, че икономиката
започва да се превръща в
примитивна търговия, където парите в кеш играят
главна роля. След 16 март,
когато банките в Кипър останаха затворени за две
седмици, по-голямата част
от магазините приемаха
само кеш или предпочитаха карти от чуждестранни
банки. Липсата на доверие
беше толкова голямо, че
дори ресторантите трябваше да плащат в брой за
доставките си. Истина е и
това, че Великобритания,
още през 2009г. притеснена от факта, че Еврозоната
ще стигне до колапс, беше
начертала тогава таен план
чрез посолството си за осигуряването на кеш за своите граждани в Кипър. През
2013 те го приложиха на
практика, като изпратиха 1
милион евро в брой за осигуряването на заплатите на
британската армия, разположена в Кипър.
А в Кипър няма признаци за приключване на тази
история и това всъщност
е само началото. Започна
нещо, без реално някой да осъзнава какво е
то и до какво ще доведе.
Както съм казвал и преди,
Кипърската икономика се
крепи на два основни сектора - туризъм и финансови услуги Вторият осигурява, или поне осигуряваше
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по-големия приход. Сега
това е почти елиминирано,
тъй като международното доверие е разклатено.
Съществени
инвестиции
към Кипър не са отчетени,
а
съществуващите
депозити вече са пренасочени към други места,
заради страха от ограничения. Изходящите потоци
от средства продължават
и докато банките се лутат
при определяне на своите
такси, това няма да осигури достатъчно приходи,
дори за функционирането
на системата. Въпреки, че
се твърдеше, че служителите от затворената Laiki bank
ще бъдат уволнени, досега не е имало значителни
съкращения. Накратко казано, ескимосите са повече от тюлените; заплатите
на персонала трябва да
бъдат платени отнякъде, а
офисите да се поддържат
и климатиците да работят
през лятото.
Затова, какво се очаква в бъдеще е трудно да
се каже, дори с кристал-

на топка. Аз съм сигурен
в едно: процесът за Кипър
ще бъде дълъг и мъчителен,
както и за всяка друга страна. Въпреки факта, че банковата инфраструктура и
културата , развита на острова, бяха единствените,
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които можеха да обслужват офшорния свят. Това
сега остсъства на пазара и
вакуумът, който се образува, дава възможност някоя
хитра страна с малко въображение лесно да привлече парите, напускащи
Кипър. Някои казват, че ще
бъде лесно да се рестартира кипърската система,
тъй като клиентите в офшорния свят нямат къде да
отидат, заради благоприятните условия за регистрация на компании там. Това
със сигурност е така: до
този момент има две страни готови да осигурят професионални банкови услуги на офшорите- Кипър и
Латвия. Латвия не би могла
да запълни дупката сама,
като едновремено с това
икономическият свят не
би могъл да издържи дълго
без офшорни компании.
Невъзможно е някоя страна да предложи добро
офшорно минало за една
нощ.
В случая с Кипър има
нещо, което беше загубе-

но и то трудно ще се върне.
Доверието. Доверието и
дългогодишната
стабилност са движеща сила
във финансовия свят, без
които системата не можв
да
функционира
безпроблемно. Кипър загуби

най-големия си съюзник
и бизнес партньор: Русия.
Тя никога не забравя, когато някой я препъва. Кипър
трудно би могъл да се развива без нея. Руснаците са
толкова решаващ фактор
в кипърската финансова
система, поради което
те не могат да бъдат загърбени при взимането
на сериозни решения.
Управляващите в Кипър,
обаче, не взеха под внимание това, когато избраха
спасителните мерки предложени от ЕС, а те бяха в
противовес на интересите
на Русия. Руснаците играят
твърдо и няма да се дадат
лесно. Според официално
изявление в тяхната преса,
две седмици след започването на кризата, Кипър
има два варианта: или ще
следват Евросъюза и ще
останат в Еврозоната, плащайки цената да станат
най-бедната държава, или
да изберат интересите на
Русия като техен приоритет,
в замяна на което ще разчитат на нейната икономическа мощ. Последиците
могат да бъдат отпадането
им от Еврозоната, което все
още е опция с друг сценарий и да се върнат към кипърската лира, която беше
използвана години наред.
Не може да се предвидят,
също така, какви ще са
последствията за Европа.
Въпреки, че кипърските
банкови сметки са не повече от 0.2% от общите за
ЕС, това би довело до голям
срив в системата, от което
еврото няма да може да се
възстанови и може да доведе до ефекта на доминото.
Ситуацията е изключително сложна, а съревнованието между Русия и ЕС

сега започва. Взимането и
даването е на ход в малката страна, която страда
твърде много от сблъсъка
на интересите на големите сили, които дърпат конците. Днес, привършвайки
статията, пристигат новините за писмо на кипърския
президент до ЕС. В него той
моли ЕС за нови преговори, относно спасителния
план предложен на Кипър
твърдейки, че първоначалните мерки са били прибързани и не са в интерес
на Кипър. Също така президентът заявява, че има голяма въпросителна относно
това, дали Bank of Cyprus
ще може да бъде спасен,
както и да отпадне идеята
за сливане на част от Laiki
bank с Bank of Cyprus (след
„оздравяването”й). Засега,
ЕС показва непримиримост и не дава признаци за
колебание по отношение
на Кипър и за каквито и да
е отстъпки. Тогава, готови ли
са от Евросъюза да оставят
с лека ръка една от членките си, когато са похарчили
стотици милиарди евро в
Гърция?
Трудно е да останеш
спокоен, четейки всичко
това. Въпреки всичко, точно
към това ви призовавам,
вас, които може би сте
преки жертви на безпрецедентната
безотговорност на ръководството на
Евросъюза.
С най-добри пожелания,
Ласло Варади
LAVECO Ltd.
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Юрисдикция:

МАВРИЦИЙ - Global Business Licence II.
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Разположение:

В Индийския океан, на изток от Мадагаскар

Конституционална
форма:

Парламентарна демокрация

Население:

1.3 милиона

Площ:

1860 кв. км.

Столица:

Порт Луи

Валута:

Маврицийска рупия (MUR)

Официален език:

Английски език

Часова зона:

GMT + 3

1. Вид на компанията:

Нерезидентна компания

2. Регистрация:

Уставът и учредителният протокол се подписват
от учредителя. Той трябва да е местно лице,
притежаващо лиценз.

3. Допустими окончания:

“Limited, Ltd., Corporation, Corp., Societe Anonyme,
S.A.”

4. Срок за регистрация на
нова компания:

3-4 седмици

5. Брой на директорите:

1

6. Брой на акционерите:

1

7. Учредителен капитал:

Без ограничения

8. Счетоводен отчет за
дейността на компанията:

Не се изисква счетоводство, но трябва да се съхраняват
документите за транзакциите.

9. Вид на акциите:

Поименни

10. Годишни данъци и
такси:

200 USD

11. Годишни срещи :

Изискват се веднъж годишно.

12. Вписване на
бенефициарите:

Не се изисква

13. Регистрационен адрес:

Местен регистрационен адрес се изисква по закон.

14. Регистрационен агент/
секретар:

Не се изисква.

15. Двоино данъчно
облагане - договори:

Нерезидентните компании не са обект на
договорите за избягване на двойно данъчно
облагане, подписани от Мавриций.
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Кратки новини и идеи

Румъния – по-висок
данък при източника за
чуждестранни лица
Украйна – ограничаване на
кешовите операции
На 6-ти юни 2013 Националната банка на
Украйна (НБУ), прие решение за въвеждането на
горна граница от 150 000 украински гривни (около 19 000 USD)за плащанията в брой, считано от
1-ви септември 2013 година. Според специалистите, Украйна има подходяща система за безналични плащания и това няма да се отрази на
местния финансов пазар.
Вера Ричаковская, вице-президент на НБУ потвърди, че тази стъпка не само ще намали кешовите плащания, но ще направи икономиката на

Румънското правителство прие нова данъчна
ставка от 50% за данък при източника, вместо нормалния 16%, в опит да предотврати агресивното
данъчно планиране от страна на чужденците.
Новият данък влиза в сила от 1ви февруари
2013 година. Той ще се прилага за доходи на нерезидентни лица, идващи от страни, които нямат
валидно споразумение за обмяна на информация с Румъния, както и ако сделката водеща
до плащането се сметне за фиктивна. Ако бенефициарът е местно лице в страна подписала
такова споразумение, а юрисдикцията, в която е
извършено плащането не е подписала такова, то
тогава ще се прилага по-високата ставка.

страната по-прозрачна и ще стимулира растежа на брутния вътрешен продукт.
Официалната статистика показва, че само
11% от всички дребни плащания в Украйна са
безналични.

Бахамите – въвеждат ДДС през 2014 година
От 1ви юли 2014г. се очаква да бъде въведен ДДС на Бахамите, вместо данъка за
хотелска заетост.
Основната ставка за стоки и услуги ще бъде 15%, докато хотелските услуги, местните храни и напитки ще бъдат облагани с 10%. Със
сигурност ще има и изключения, като безмитни храни и земеделски
продукти, здравни и образователни услуги, обществени и общински
услуги.
В съответствие със закона, внасянето на ДДС и плащането му ще
се прави ежемесечно.
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Банкиране

Попълнения в списъка с банките предлагани от ЛАВЕКО:
ABC BANKING CORPORATION, MAURITIUS
Мавриций има желание да играе ролята на мост в международния финансов
свят, по специално между пазарите в Африка, Индия и Китай. Клиентите отварящи сметки тук, имат определени изгоди и ползи.

т

е
ъв

с

Ние препоръчваме ABC BANKING CORPORATION на тези от вас, които искат да работят с млад и динамичен екип. Банката също така има предимството да оперира на острова, който се намира извън Европа,
а това означава, че не е длъжна да се придържа към изискванията на ЕС.

Основна информация за банката
1. Страна на регистрация, Централен
офис, Филиали

Мавриций, Порт Луис (1 клон)

2. Година на създаване

2010

3. Главни акционери

ABC Motors Company Ltd., ABC Car Rental Ltd., Good Harvest Ltd., Union Shipping
Ltd., частни лица

4. SWIFT code

ABCKMUMUXXX

Информация за откриване на сметка и нейните характеристики
5. Вид на сметката

Текуща и депозитна сметка (корпоративна и лична)

6. Документи необходими за откриване на
банкова сметка

Корпоративна сметка: Устав на компанията, Сертификат за актуално състояние с
апостил, ако компанията е по-стара от една година, (Memorandum of Association,
Registry of Directors, Устав, Свидетелство на регистрация и т.н.), заверени копия на
паспортите на лицата, опериращи със сметката, на бенефициарите и директорите, както и заверено копие от доказателство за адрес на горните лица.
Лична сметка: Копие от паспорта и доказателство за адрес

7. Срок необходим за откриването на
сметка

2 -3 седмици, ако всички необходими документи са в наличност

8. Ограничения при откриването на банкови
сметки

Банката не открива сметки на американски лица и компании, както и на компании от „черния списък”. Банката не открива сметки и на компании с акции на
приносител.

9. Необходимост от лично присъствие на
опериращите със сметката при нейното
откриване

Не се изисква

10.

Изискван минимален баланс по сметка

Не се изисква. Сметката ще остане активна за 1 година, ако няма транзакции.

11. Методи за опериране със сметката

Факс и имейл

12. Интернет банкиране

Ограничено – системата за интернет банкиране ще бъде напълно готова до
края на октомври 2013.

13. Възможност за ползване на кредитни/
дебитни карти

MasterCard Debit Card (дебитната ката може да се използва по целия свят чрез
всеки банкомат, който има логото на MasterCard/Cirrus/Maestro

14. Фиксиран депозит по картова сметка

Не се изисква.

15. Банкова такса за откриването на сметка

Безплатно

16. Разходи по поддръжка на сметката

Безплатно

Основни такси налагани от банката
17. Такса при входящ трансфер

Без такса

18. Такса при изходящ трансфер

50 USD + тарифите на чуждестранните банки (ако има такива)

19. Такса при теглене на суми в брой

0.5%, мин. 15 USD

20. Charge for cash deposits

Безплатно

Детайлна информация за откриването на сметки можете да намерите на нашия сайт (www.laveco.com), както и да се
свържете с нашия екип на телефон + 36 1 4567 200.
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Банкиране

RIETUMU BANK
ет

в
съ

Високото качество на услугите, предлагани от RIETUMU BANK, са повече от задоволителни за нуждите и интересите на клиентите ни в сегашната обстановка. RIETUMU BANK съчетава 20
години опит, оцеляла е след няколко местни кризи и е останала стабилна.
Препоръчваме RIETUMU BANK на тези от вас, които правят ежедневно транзакции и за които ниските такси
са важен фактор.

Основна информация за банката
1.

Страна на регистрация, централен
офис, филиали

Банката е разположена в Латвия. Тя има представителства е Москва, Париж, Киев,
Минск, Алмати, Букурещ, Ереван и партньори в Санкт Петербург, Екатеринбург,
Баку, Днепропетровск, Шанхай.

2.

Година на създаване

1992

3.

Главни акционери

Частни лица

4.

SWIFT code

RTMBLV2X

Информация за откриване на сметка и нейните характеристики
5.

Вид на сметката

Текуща сметка (корпоративна и лична)

6.

Документи необходими за откриване на
банкова сметка

Копоративни сметки: Легализирани копия на учредителните документи на
компанията, заверени паспортни копия на лицата, опериращи със сметката,
банкова референция и доказателство за адрес. Ако компанията е регистрирана
преди повече от 1 година, се изисква сертификат за актуално състояние
Индивидуални сметки: банкова референция, паспорти на лицата, опериращи
със сметката, доказателство за адрес

7. Срок необходим за откриването на
сметка:

20 дни след предоставянето на всички документи. Сметката ще се активира
веднага след получаване на първия входящ трансфер.

8. Ограничения при откриването на банкови
сметки

Няма ограничения.

9. Необходимост от лично присъствие на
опериращите със сметката при нейното
откриване

В офис на Лавеко.

10.

Изискван минимален баланс по
сметката:

Не се изисква.

11. Методи за опериране със сметката

Интернет, факс, телефон (лично).

12. Интернет банкиране

Да.

13. Възможност за ползване на кредитни/
дебитни карти

VISA/MasterCard (Classic, Business, Gold, Platinum, World Signia)

14. Фиксиран депозит по картова сметка:

Business: 250 EUR, Gold: 450 EUR, Platinum: 750 EUR,
World Signia: 30 000 EUR.

15. Банкова такса за откриването на сметка

250 EUR

16. Разходи по поддръжка на сметката

За първата година - безплатно, от втората година – 20 ЕВРО/месец (ако месечният
оборот е над 50 000 евро - безплатно)

Основни такси налагани от банката
17. Такса при входящ трансфер

Безплатно.

18. Такса при изходящ трансфер

ЕВРО: за Еврозоната: 20 ЕВРО (икономична), 30 ЕВРО (стандартна), 50 ЕВРО
(експресна). Извън Еврозоната: 25 ЕВРО (икономична), 30 ЕВРО (стандартна), 60
ЕВРО (експресна). *
USD: 50 USD (Economy), 60 USD (Standard), 85 USD (Express).*
* Economy – transfer is complete the next day after the order is made, Standard – the
same day, Express – in 1 hour.

19. Такса при теглене на суми в брой

Първите пет тегления месечно - 2 %. От шестото нататък за дадения месец - 3 %.

20. Такса при депозиране на суми в брой:

EUR/USD – безплатно
Други валути - 0.5 %, min 5 ЕВРО

Детайлна информация за откриването на сметки можете да намерите на нашия сайт (www.laveco.com), както и да
се свържете с нашия екип на телефон + 36 1 4567 200.
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ЛАВЕКО на живо:

Удължаване на специалните оферти на сайта на ЛАВЕКО
Нашият сайт се обновява непрекъснато и там винаги можете да намерите полезна информация. Бихме искали да
насочим вниманието ви към удължаването на офртите ни за Сейшелите и Белиз до края на годината. Също така ви
препоръчваме и специалната оферта на още по-популярния Хонг Конг.

БЕЛИЗ

Препоръчваме компании от
предимно
на тези от вас, които търсят международни бизнес компании.
С тази оферта вие получавате компания в Белиз, включваща
поддръжка през първата година за 1 250 USD, вместо за 1
470 USD.
Готовите компании с номинален директор и акционер, нотариално заверено пълномощно с апостил, както и регистрационни разходи и разходи за първата година сега са само за
2 140 USD, вместо за 2 800 USD.

ВИ

КИ ОСТРО

СЕЙШЕЛС

Препоръчваме
защото този вид
компании предлагат прости икономически решения, в случаите на
холдингови структури. Тази оферта включва такси за първата година
и може да бъде ваша за 1 290 USD, вместо за 1 670 USD.
Готова компания регистрирана на Сейшелите с номинални директори и нотариално заверено пълномощно, както и регистрационна
такса и такса за първата година, може да бъде ваша за 1 870 USD
(реална цена 2 550 USD).

Г

ХОНГ КОН

е популярна дестинация в света и поради
големият брой регистрирани там компании стана лидер не само
в региона, а и в света. Един от факторите за този успех, е че приходите реализирани в чужбина не са обект на данъчно облагане,
докато тези получени в страната се облагат само с 16,5%. Все повече и повече клиенти избират Хонг Конг, предимно онези, които
своевременно планират бъдещето си.
В момента предлагаме компании регистрирани в Хонг Конг с
директори и акционери на ЛАВЕКО за 3 290 USD, вместо за 3 790
USD. В случаите с хонгконгски директори и акционери цената е
3 490 USD. (реална цена 3 990 USD).

8

www.laveco.com

LAVECO

®

2013/1-2

since 1991.

ЛАВЕКО на живо:

Нови попълнения
в екипа ни в
Букурещ
Двама

сътрудника

присъединиха към

се

Марио Янкулеску

екипа на

ЛАВЕКО в Букурещ.
И

двамата

са

•

високо

Румъния с адвокатско споразумение

квалифицирани адвокати с богат

•

опит. Допълвайки се перфектно
офиса

срещите
Михай

с

и

Иванеску

пълноценна

и

2005 г.

провежда

клиенти,

Преди ЛАВЕКО: Адвокат – член на

Букурещката адвокатска асоциация от

един друг, Марио Янкулеску е
оглавява

Позиция в ЛАВЕКО: Представител за

•

докато

Образование:Диплома по правно –

Букурещки Държавен Университет

предоставя

•

ефикасна

В ЛАВЕКО: от 2005г. като външен

адвокатr

подкрепа.

Михай Иванеску

•

Дата на раждане: 2 юни 1977

•

Националност: Румънец

•

Езици: Румънски, английски и

френски

•

Позиция в ЛАВЕКО: Адвокат

•

Преди ЛАВЕКО: Адвокат – Делойт Румъния

•

Образование: Нотингам Трент Университи - Диплома
по право, Букурещки Държавен
Университет, Правно училище,
Академия за икономически науки;
Академия за публична администрация
и мениджмънт

•

В ЛАВЕКО: от Март 2013г.

•

Дата на раждане:19ти август 1979

•

Националност: Румънец

•

Езици: Румънски, английски, основни
познания – Немски и Испански

Cyprus
LAVECO LIMITED

United Kingdom
LAVECO Ltd.

Hungary
LAVECO KFT.

3rd Floor, Blackwell House,

33/a Raday street,

Despina Sofia Complex

Guildhall Yard, London

1092 Budapest,

Ap. 202, United Nations 8

EC2V 5AE United Kingdom

Hungary

Drosia 6042, Larnaca, Cyprus

Tel.: +44-207-556-0900

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

Tel.: +357-24-636-919

Fax: +44-207-556-0910

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

Fax: +357-24-636-920

E-mail: london@laveco.com

E-mail: hungary@laveco.com

E-mail: cyprus@laveco.com

Romania
MARIO IANCULESCU LAW
OFFICE.
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: romania@laveco.com

Bulgaria
LAVECO eoOD

SEYCHELLEs
LAVECO Ltd.

Porto Lagos No.1,Ent.2,Floor 5,

Suite 2, Oliver Maradan Bld.

Ap.42, 1463 Sofia, Bulgaria

Oliver Maradan Street,Victoria

Tel.: +359-2-953-2989

Mahé, Seychelle-szigetek

Mob: +359-888-126-013

Tel.: +248-4-322-261

Fax: +359-2-953-3502

Fax: +248-4-324-932

E-mail: bulgaria@laveco.com

E-mail: 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.
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