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NEWSLETTER
Съдържание
От бюрото на Главния мениджър:

Кипър: найстина ли бумерангът
се връща някой ден?
Заглавната ни статия разкрива от поразличен ъгъл парадоксалното явление,
което възникна при конфискацията на
банкови депозити в Кипър.

От бюрото на Главния мениджър:

Кипър: найстина ли бумерангът се
връща някой ден?
ясно съобщение: не желаем да помагаме на руски перачи на пари;

Юрисдикция:

Британски Вирджински острови

незаконните пари не могат да бъдат

Според статистиката, Британските Вирджински острови са най-популярната
дестинация в света за формиране на
офшорни компании.

спасявани с европейски помощи.

Банкиране:

банките не могат да бъдат спасени

Затова, оставете перачите на пари
да понесат загубите в Кипър! Ако

Russian Commercial Bank

от други източници, тогава нямат из-

Прибавихме нов партньор към спискъка
на банките, предлагани от LAVECO Ltd.

бор, освен да използват средствата
депозирани в тях, ако е в интерес на

Кратки новини и идеи:

самите банки. И богатите претърпя-

Платмасови банкноти
Английската централна банка разкри
плана си за въвеждането на лесно почистващи се пластмасови банкноти от
2016г.

Възможна нова данъчна амнистия за кипърските граждани

ха загуби - 100% от сумите над 100
За да бъда кратък и точен, отго-

000 евро за клиентите на Laiki Bank,

ворът е да. Все пак, зад това катего-

докато „само” 47,5% бяха отнети от

рично да има няколко пласта, кои-

клиентите на Bank of Cyprus.

то си струва да бъдат разгледани и

Рецептата изглеж даше толкова

обсъдени, анализирайки начина,

добра, че ЕС незабавно прие дирек-

по който могат да се развият неща-

тива, според която занапред и други

та в бъдеще. Погледнато от различни

страни биха могли да прилагат по-

гледни точки, става ясно, че тази го-

добна конфискация на депозити,

През първите 6 месеца от 2013г. се наблюдава почти 10%-ен ръст на новорегистрираните компании в Хонг Конг, в
сравнение с миналата година.

дина в европейските бизнес кръгове

ако се стигне до свещенната про-

ще се говори за Кипър, още повече,

цедура да се спаси банка. Случи

че банките на острова затвориха

се така, че Кипър бе използан като

План за ограничаване на акциите
на приносител в Панама

врати за 2 седмици (нещо нечувано

малка лаборатория, където прове-

Националната Асамблея на Панама
одобри проект на закон, очертаващ пътя
за ограничаването на акциите на приносител.

за съвремената банкова история), а

доха експеримент за въвеждането

след това вече 6 месеца оперират

на технология, която би била при-

под строг контрол. Да се върнем в

ложима навсякъде, независимо от

началото на кризата в Кипър. През

големината и географското разпо-

февруари и март тази година ки-

ложение на страните. Естествено,

пърското правителство и банковият

това предизвика вълна от недовол-

сектор бяха сериозно критикувани

ство сред „водещите икономисти”,

и обвинени от германското пра-

които заявиха, че проблемните бан-

вителство за това, че са били рай

ки, компании или юридически лица

за много незаконни капитали, ид-

трябва да могат да обявяват банкрут,

ващи предимно от Русия, депози-

тъй като той е част от икономическия

рани в техните банки. Поради тази

живот. Не случайно сложих водещи

причина, когато Кипър официално

икономисти в кавички: къде бяха

поиска одобрение за финансова

тези велики умове, когато започна-

помощ от Съюза, администрация-

ха безотговорно да се дават кре-

та на Меркел изпрати едно силно и

дити, все едно няма да има утре, а

Кипърското правителство представи
план за данъчна амнистия на кипърски
резиденти, които репатрират капиталите
си преди 31ви декември 2013г.

Непрекъснат растеж на компаниите регистрирани в Хонг Конг

Казиното – намалява ли
финансовата болка на Кипър?!
Министрите одобриха план за супер-казино курорт, в опит да привлекат богати
туристи.

Данъчните трикове на Google
Приходите на Ирландския централен
офис бяха около 15.5 милиарда долара,
но платиха само 17 милиона долара
данък.

Интересно:

Чили или Манго?
Стартира първата интерактивна сапунена опера “Chili оr Mango”, достъпна само
за мобилни телефони.
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населението не можа да се насити?

компания е в руски ръце. Последва

смятам, че читателите ни могат да

Имаха 50 – 60 години да си отворят

сливане с онова, което остана от

сметнат 2 и 2 и да стигнат до нужно-

устата, след като САЩ започна да

Laiki Bank и сега Bank of Cyprus кон-

то заключение. Второто нещо, което

затъва в дългове още след Втората

тролира по-голямата част от фи-

прави силно впечатление е, че ки-

Световна Война. Това е страната, в

нансовия пазар.Всяка държавна ор-

пърците приветстват с радост руско-

която средностатистическият човек

ганизация и по-големите компании

то присъствие в банката. Те наивно

харчи 1.5 долара за всеки спечелен

и хотели имат поне по една сметка

виждат в руснаците „спасители” и

долар. Банкрутът става естествена

в Bank of Cyprus, а сред население-

очакват ситуацията да се стабили-

последица и не е нужно човек да

то може би няма семейство на ос-

зира заради тях, докато други пък

е икономист от Харвард, за да го

трова, което да няма сметка там. И

смятат, че руснаците нямат никакво

разбере.

така, след всичко това, всеки който

намерение да отварят банката, а

Връщайки се отново към Кипър,

погледне в книжата на банката и от-

само да преведат парите си навън

естествено е загубата на банкови-

четите й, ще добие ясна представа

и да напуснат. Едно нещо е сигур-

те депозити

да предизвика огро-

за реалната финансова ситуация и

но: който има контрол над Bank of

мен бум от недоволство въпреки,

процеси в Кипър, както и за дългове-

Cyprus ще може да контролира и

че много хора се страхуват да се

те на определени личности.

целия остров, чрез финансовата му
система.

покажат, защото ще се разбере, че

На Европа и досвидя да помогне

имат офшорни пари. Общата ци-

на Кипър за спасяването на финан-

Въпреки това, не всички са доволни

фра не беше разкрита, въпреки че

совата му система, докато в същото

от ситуацията. Докато пиша тази ста-

пресата публикува толкова много

време дава милиарди за финанси-

тия, президентът на Централната бан-

рането на Гърция. Тяхната песте-

ка на Кипър Паникос Деметриадес,

ливост доведе до това финансова

все още не е одобрил назначе-

система на една от членките на ЕС, в

нието на новоизбраните руски чле-

техните очи една от най-незначител-

нове, както и на вице-президента.

ните, да попадне в ръцете на Русия,

Фактически, избраните директори

от която ЕС се плаши най-много.

могат да заемат местата си само,

На 10 септември Bank of Cyrpus

ако надзорните органи, а именно

проведе общо събрание на бор-

Централната банка решат, че те

да на акционерите, където бяха из-

са подходящи. Централната Банка

брани шестима руснаци, от общо

потвърди в едно от заявленията си

16-членния борд на директорите.

ясно: решението е в неговите ръце

Владимир Стражалковски, бивш

и без него никой не може да стане

вице-президент на руската фирма

банкер в Кипър. Ситуацията толкова

объркващи данни за депозитите в ки-

Norilsk Nickel, беше избран за вице-

се изостри, че дори президентът на

пърските банки, че не можеше да се

президент на банката.

страната Никос Анастасиадес на-

отсее точна цифра. Ясно е, че има

Две неща станаха ясни след спе-

блегна на важността на въпроса, об-

десетки милиарди, значителна част

челването на влияние от руска стра-

ръщайки внимание на президента

от които са руски пари, „складира-

на. Първо, по презумция са заложени

на банката, че бързото взимане на

ни” на острова. Кипърците излязоха

големи интереси на острова, а цяла-

решение е важно не само за Кипър,

с оригинална идея за компенсация

та тази история не се отнася само

но и за целия международен бизнес

на клиентите на Bank of Cyprus: на

до банковата и финансовата сис-

свят. Както пазарите, така и инвести-

тези които са загубили пари, ще им

тема на Кипър. Norilsk Nickel е една

торите искат да почувстват малко

се предоставят акции на банката.

от най-стратегическите компании за

спокойствие, но това би могло да се

От тук нататък събитията взеха ин-

Русия. През 2012г., когато Владимир

постигне само, ако Bank of Cyprus

тересен завой и като следствие от

Стражалковски напусна поста си на

най-после отново възстанови нор-

замените се оказа, че процентът на

вице-президент, той получи 100 000

малната си работа, което ще се по-

руските акционери в момента над-

000 долара (да, сто милиона дола-

стигне единствено, ако управление-

вишава 60%! Т.е бумерангът се вър-

ра). Това е най-голямата по рода си

то е на мястото си. Президентът на

на обратно. Г-жа Меркел не пожела

компенсация, изплащана в Русия.

страната беше буквален, като каза,

да помогне на руските перачи на

Отношенията му с Кремъл и лично

че Bank of Cyprus не е детска играч-

пари, но сега най-важната кипърска

с президента също са прекрасни и

ка, подчертавайки сериозността на
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ситуацията и отговорността при взи-

Жертвахме ужасно много време

мане на решението. От своя страна,

и пари по този проект, като в край-

Централната банка отговори, че по-

на сметка се сблъскахме с факта,

В так ъв слу чай, това поставя

литиците и президентът не трябва да

че в Европа има две страни, където

американският въпрос на дневен

се месят в независимостта на бан-

е сравнително лесно да се открие

ред. Когато финансовата сит у-

ката. Действията на президента на

сметка (говоря условно), която може

ация в Америка стане критична,

банката вече бяха критикувани от хо-

да се използва от чужди компании за

правителството няма да има друга

рата и местния бизнес обвинявайки

ежедневни транзакции. Една от тези

опция,освен да потърси начин да об-

го, че е некомпетентен да управля-

страни е Кипър. В кри-

ва банката и че в интерес на стра-

за или не, кипърските

ната той да бъде сменен. Въпреки

банки все още откри-

всичко, обаче, той не може да бъде

ват тек ущи сметки

сменен просто така, след като е из-

бързо, без особени

бран официално. Единственият въз-

бюрократични изиск-

можен начин за свалянето му е чрез

вания и прилични так-

решение на Върховния съд, обявява-

си, независимо дали

що неспособността на президента

фирмата е регистри-

да управлява банката. Не е много

рана или не в Кипър,

ясно какво провокира решението

къде извършва дей-

на Деметриадес и кой му е повлиял,

ността си, както и това

но 14 дни след избора на членовете,

дали акционерите са

той одобри назначаването на нови-

местни лица или чужденци.

толкова средства, че да оцелее като
независима страна в ЕС.

съди въпроса с Китай. Китайците са

те членове в борда на директорите

И така, върна ли се бумерангът

тези, които инвестират най-много в

и работата можеше да започне. Ето

и тук? Така изглежда. Без значение

американски облигации и няма да

тук стоим в момента. Доверието на

колко усилия полага ЕС да ограничи

бъде възможно да се разреши кри-

пазарите към Кипър е твърде ниско.

офшорните средства, това изобщо

зата зад гърба им. Бумерангът се

Това не е изненадващо, тъй като слу-

няма да стане. Просто, защото от тук

връща още веднъж. Но нека бъдем

чилото се в Кипър е безпрецедентно

те няма къде да отидат, а и кипърци-

оптимисти и да се надяваме, че това

за финансовия свят и дори вътреш-

те със сигурност няма да обърнат

няма да се случи скоро.

ни хора не биха могли да го обяснят,

гръб на тази възможност.
Приятно решаване на

като цяло и в детайли. Тъй като Кипър

Сигурен съм, че повечето от вас

е изключително важен за LAVECO, в

ще поклатят глава и дори няма да

момента, в който избухна кризата,

поискат да чуят думата Кипър. Това

започнахме да търсим други алтер-

мога да го разбера. Ще отнеме из-

С най-топли чувства,

нативи. Скоро стана ясно, че кризата

вестно време хората да свикнат със

Главен Директор

ще повлияе на финансовия сектор

ситуацията, а също така е нужно да

Ласло Варади.

и институциите. Търговският регис-

изчакаме и да видим какъв е руският

тър и другите държавни организа-

план за Bank of Cyprus.

ции подновиха работа на 16 Март.

Имаме да научим и по-важен

Трябваше, обаче, да потърсим отго-

урок в сферата на международото

вор на въпроса как и къде могат да

управление на кризата: тя не може

откриват сметки компаниите, които

да бъде разрешена, без да се знае

дотогава използваха Кипър.

какво иска най-големият собстве-

Обиколихме света, от Малта през

ник. Главният акционер в Кипър е

Сингапур до Мавриций. Останахме

Русия. Без руските туристи и пари,

изненадани колко малко места

тази малка страна дори нямаше да

предлагат сметки за фирми, който

съществува самостоятелно, тъй като

не са регистрирани в съответните

„тройката” в лицето на Европейския

страни, техните акционери не са

съюз, Международния валутен фонд

местни лица, дори и ако компании-

и Европейската Централна бан-

те не извършват дейност в тях.

ка, никога няма да им предостави
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Британски Вирджински Острови

4

Разположение:

Между Карибско море и северната част
Атлантическия океан, източно от Пуерто Рико.

на

Държавно устройство:

Задморска територия на Великобритания

Население:

30 000 (юли 2010)

Площ:

153 km²

Столица:

Роуд Таун

Валута:

Американски долар

Официален език:

Английски

Часова зона:

GMT -4

1. Вид на компанията:

Private Limited Company by shares

2. Начин на регистриране:

Уставът на компанията (Memorandum and Articles
of Association) се подписва от регистратора. В
качеството на регистратор, обезателно се явява
местно лице

3. Допустими окончания за
името на компанията:

Ltd., Limited, Incorporated, Inc., Corp., Corporation, S.A.

4. Срок за регистрация на
нова компания:

4-5 weeks

5. Брой на директорите:

Минимум 1, независимо от националността

6. Брой на акционерите:

Минимум 1

7. Учредителен капитал:

Неограничен

8. Счетоводен отчет за
дейността на компанията:

Не се изисква счетоводство, но трябва да се
съхраняват документи за транзакциите

9. Вид на акциите:

Регистрирани

10. Годишни данъци и
такси:

Mинимум 300 USD , ако учредителният капитал не
надвишава 50 000 USD

11. Годишни срещи:

Не се изискват

12. Разкриване на
бенефициарите:

Не се изискват

13. Регистрационен адрес:

Местен регистрационен адрес се изисква по закон.

14. Регистрационен агент/
секретар:

Местен регистрационен агент се изисква по закон.

15. Двоино данъчно
облагане - договор:

Британските Вирджински Острови имат сключени
договори за избягване на двойното данъчно облагане
с Япония и Швейцария.
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Банкиране

Russian Commercial Bank
Препоръчваме Russian Commercial Bank на клиенти, търсещи стабилен банков

т

е
ъв

с

партньор за ежедневните си транзакции. Банката е филиал на една от най-големите банки в Русия, VTB, поголямата част от чиито акции се притежават от държавата. Изисква се лично присъствие при откриването
на сметката, като за нейното откриване има значение дейността на компанията и идентификацията на

клиента. В последствие, всичко транзакции могат да се правят и чрез интернет банкиране.

Основна информация за банката
1.

Страна на регистрация, централен офис,
филиали

Банката е регистрирана в Кипър – 1 клон в Лимасол и 1 в Никозия. Банката
има и две представителства – в Москва и Лондон.

2.

Година на създаване

1963

3.

Главни акционери

VTB Group

4.

SWIFT code

RCBLCY2I

Информация за откриване на сметка и нейните характеристики
5.

Вид на сметката

Текущи сметки и депозити с фиксиран срок, както за юридически, така и
за физически лица

6.

Документи необходими за откриване на
банкова сметкаs

Corporate accounts: нотариално заверени копия от учредителните документи
на компанията, нотариално заверени копия от паспортите на директорите,
лицата, опериращи със сметката и бенефициарите. Ако компанията е
регистрирана преди повече от 6 месеца, се изисква Сертификат за актуално
състояние.
Individual accounts: нотариално заверени копия на паспортите и на подписите
на лицата, опериращи със сметката. Потвърждение за постоянен адрес

7. Срок необходим за откриването на сметка:

До 5 работни дни, след като е предоставена цялата нужна информация

8. Ограничения при откриването на банкови
сметки

Няма ограничения

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

По преценка на банката, в зависимост от случая.

10. Изискван минимален баланс по сметката:

Няма изисквания

11. Методи за опериране със сметката

Интернет банкиране, телефакс, лично в банката

12. Интернет банкиране

Безплатно

13. Възможност за ползване на кредитни/
дебитни карти

Visa Gold Card (Debit/Credit)

14. Фиксиран депозит по картова сметка:

За Credit Card лимитите са до 80% от депозитите

15. Банкова такса за откриването на сметка

Безплатно

16. Разходи по поддръжка на сметката

За компании: 40 EUR на тримесечие
За частни лица: 10 EUR на тримесечие

Basic charges imposed by the bank
17. Такса при входящ трансфер

Безплатно

18. Такса при изходящ трансфер

0.1% (min 55 USD - max 200 USD, включ. SWIFT 15 USD и SAME DAY)

Детайлна информация за откриване на банкови сметки можете да намерите на нашия сайт (www.laveco.com). За
пълна информация, моля да се свържете с нашия екип.
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Очаква се въвеждането на
пластмасови банкноти във
Великобритания
Централната банка разкри план за въвеждането на
лесно почистващи се пластмасови банкноти от 2016г,
като ще тества общественото мнение през следващите няколко месеца, преди да бъде взето окончателно

Възможна нова данъчна
амнистия за кипърските
граждани

решение в края на годината. Банката вече провежда
Кипърското правителство представи план за данъчобширни изследвания за възможните въздействия от
на амнистия на кипърски резиденти, които репатрират
промяната, които могат да настъпят във Великобритакапиталите си преди 31ви декември 2013г. Според нения, след като Австралия (първите представили пластмасови банкноти през 1988г.), Нова Зенландия, Мексико, Сингапур, Фиджи, Канада, Румъния и неотдавна
Мавриций, поеха по този път.
Банкнотата от 5 GBP вероятно ще стане първата, която не само ще остане чиста, но ще оцелее и след като
мине през пералнята.

говия говорител Кристос Силианидес, тези средства
няма да бъдат облагани с данъци, но ще има други
условия. Очевидно, в опит да се стимулира финансовия сектор, репатрираният капитал ще бъде веднага
използван за уреждане на задълженията на банките
или на самата държава, или ще бъде инвестиран по
специални схеми за закупуване на държавни облигации или пет-годишни фиксирани депозити.
Обемът на средствата, които биха могли да се репатрират, не се цитират и все пак се очаква скоро
министерството на финансите да предостави своите
оценки.
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Непрекъснат растеж на компаниите регистрирани в Хонг Конг
През първите 6 месеца на 2013г. се наблюдава нарастване с около 10% на броя на новорегистрираните компании в Хонг Конг, в сравнение с миналата година. Около 85 000 нови компании бяха включени в Регистъра, като
числото достигна повече от 1.1 милион, което е с 55 000 повече от това в края на 2012г.
Също така има и повече от 9 000 компании, които не са хонгконгски, но са с място на дейност в Хонг Конг.

допълнителни 352 нерезидентни компании, започнали дейност на територията на града, докато през втората половина
на 2012 е имало 367.
Хонг Конг също така направи промени и модернизира

Новорегистрирани компании в
Хонг Конг

Имаше малко намаление през първата половина на 2013, с

85 000
77 700

+ 9.3%

Закона за компаниите, като промените се очаква да влезнат в

2012

сила най-рано в началото на 2014г.

2013

План за ограничаването на акциите на приносител в Панама
В опит да задоволи изискванията на ОИСР и да не бъде включена в черния списък на страните по отношение
на финансовата прозрачност, Националната Асамблея на Панама одобри проект на закон, очертаващ пътя за
ограничаването на акциите на приносител.
Според Франк де Лима, министър на икономиката и финансите, новият закон ще означава, че акциите на приносител ще трябва да бъдат депозирани в
попечителска система подобна на тези , които бяха изработени от други офшорни юрисдикции.
Законът ще включва тригодишен гратисен период за съществуващите компании, които са с акции на приносител, за да изпълнят необходимите изисквания.
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Казиното – намалява ли финансовата болка на Кипър?!
Въпреки, че в турската част на Кипър има доста казина, в гръцкия южен край на острова влиянието на

Данъчните трикове на Google

гръцката ортодоксална църква и страха от социални

Според статия в Айриш Таймс, почти всички меж-

проблеми, свързани с хазарта, са повлияли той да остане нелегален.
Все пак, драстичните финансови проблеми на Ки-

дународни офиси на фирмата пренасочват доходите си към европейската централа на Google в Ирландия, където възползвайки се от възможностите на
някои вратички в закона, се избягва плащането на
голяма част от данъците. Според цифрите от послед-

пър налагат драстични решения и министрите одобриха план за супер-казино курорт, в опит да привле-

ното тримесечие, приходите от ирландския централен офис са около 15.5 милиарда долара, въпреки
че са платени само 17 милиона долара – или почти

кат богати туристи. Кабинетът одобри плана за лятото,
а новият закон ще бъде представен пред парламента

0.1% данък.
Тайната на тази финансова магия, от която се възползват много други мултинационални компании,

след лятната ваканция.
Идеята е да се задвижи туристическата индустрия,

се крие във факта, че компанията транферира приходите от всичките си офиси в определена страна,
обикновено Ирландия или Холандия. Международни-

която сега поема още по-значителна роля, след проблемите в банковия сектор.

те офиси позволяват плащане на данъците на място,
като ирландската компания издава фактури за точно
определена сума, като свеждат печалбите им до
нула. Ирландските или холандските офиси са регистрирани в т. нар. „данъчен рай”, като дължимият данък там също е минимален.
И Америка и ЕС са против това и го атакуват, но
почти без успех.
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Интересно

Чили или Манго?
Стартира първата интерактивна сапунена опера “Chili or Mango”, достъпна само за мобилни телефони.Всеки може да „развие” историята както иска чрез тъч скрйина на телефона си. Всеки епизод съдържа
по няколко избора, позволявайки на човек не само да повлияе на ситуациите, но и върху действията на актьорите. “Chili оr Mango” успя успешно да комбинира най-доброто от филмите и игрите.
Програмата ще може да бъде свалена безплатно от Google play: http://bit.ly/1dNukq7, или от App Store:
http://bit.ly/19aczLZ.
Забавлявайте се!

United Kingdom
LAVECO Ltd.

Hungary
LAVECO KFT.

Cyprus
LAVECO LIMITED

Romania
MARIO IANCULESCU LAW
OFFICE.

Bulgaria
LAVECO eoOD

SEYCHELLEs
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

33/a Raday street,
1092 Budapest,
Hungary
Tel.: +36-1-456-72-00
Fax: +36-1-456-72-01
E-mail: hungary@laveco.com

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

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

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

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

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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