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Не, това не е краят. Все още не 

е тук. Без значение колко пъти през 

последните 20 години се опитваха да 

ни изплашат, че всяка година ще бъде 

последна, краят още не е настъпил 

и през 2014 г. това също няма да се 

случи. Разбира се, краят на една 

епоха е пред нас. Едно нещо е крис-

тално ясно и то е, че това, на което 

бяхме свидетели през последните 20 

години, определено няма да става в 

следващите 20 - времето на финан-

совата свобода отмина.

Когато за първи път започнах 

работа в мистичния свят на регистри-

рането на компании, времената 

бяха съвсем различни. В началото на 

90-те години на миналия век все още 

не бяхме заобиколени от страхови-

тата параноя, свързана с прането на 

пари. Спомням си следния разговор 

с клиент от Москва: “Имам нужда от 

офшорна компания. Ще бъда там в 

следобедните часове, така че подгот-

вете документите, защото трябва 

да подпиша договор и се връщам в 

Москва същата вечер.” Това беше 

всичко - рано сутринта, без интернет 

и без мобилни телефони. Клиентът 

продиктува името си, номера на 

паспорта и датата на раждане, 

използвайки обществен телефон 

на летището. Той избра фирма от 

нашия списък и се качи на самолета, 

пътуващ за Будапеща. В 11.30 ч. беше 

тук, в нашия офис, където докумен-

тите на фирмата го чакаха. Точно в 12ч. 

го заведохме в клона на CIB Bank на 

ул.Ваци, където банковите служители 

го чакаха и в рамките на един час той 

откри и банкова сметка. Връщайки 

се в офиса ни, той изпрати по факс 

данните за търговското дружество до 

партньора си. 10 минути по-късно 

получи договора от партньора и го 

върна подписан обратно по факса. 

След това получи по факса копие, 

подписано от неговия партньор и, 

щастлив, знаейки, че имат доверие 

помежду си и ще си разменят ориги-

налите по-късно. От нашия офис той 

отиде директно на летището и отлетя 

обратно за Москва.

Така беше преди! Днес има 

толкова много документи, които да 

се събират и оформят от клиен-

тите, че не винаги е възможно да 

се завърши индентификационния 

процес на клиента в един работен 

ден, особено ако става въпрос за 

по-сложна структура. В този случай 

обясняваме, докато не посинеем, че 

не Лавеко, а международните орга-

низации са взели такива решения, но 

е трудно да убедим клиент, който си 

спомня, как са били нещата преди 20 

години. Такива клиенти открито ми се 

подиграват, като например: “О, хайде 

От бюрото на Главния директор:

Краят на офшора: отново и отново
Нашата уводна статия разкрива тен-
денциите, които могат да се очакват 
в офшорния свят през 2014 г., в светли-
ната на последните промени.
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Хонг Конг-ОАЕ

Нашата диаграма дава сравнение 
на най-важните характеристики на 
фирмите в петте юрисдикции, които 
считаме, че ще бъдат важни за бъде-
щето.

Офшорно банкиране:

Meinl Bank, Cim Banque
Две нови банки са добавени към 
списъка от партньори, предлагани от 
LAVECO. Meinl Bank и CIM Banque пре-
доставят отлични нива на обслужване 
на клиенти, интересуващи се от тър-
говско банкиране.

Тема:
Сейшелите: задължителна смяна 
на акциите на приносител
В съответствие с промените в Закона 
за Сейшелите всички офшорни ком-
пании са длъжни да сменят своите 
акции на приносител в рамките на 6 
месеца, считано от публикуването на 
закона
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Ласло, не ме ли позна? Наистина ли 

сметка за електричество на всеки 6 

месеца ще ме направи надежден 

клиент”. И той е прав: това няма да 

го направи по-добър, по-надежден 

човек или бизнесмен. Но това не отго-

варя на условията “препоръчани” (или 

по-скоро “продиктувани”, ако питате 

мен) от ОИСР към финансовия свят.

Това си е чист диктат, независимо 

как ние гледаме на това. И първите на 

опашката, които приеха условията на 

диктата без всякакви разсъждения, 

бяха банките. Промените в правилата 

за идентификация на клиента, които 

се изискват почти ежедневно, причи-

няват толкова много пречки за откри-

ването и поддържането на офшорни 

банкови сметки, че дори най-опит-

ните играчи не са в състояние да отго-

варят на всички изисквания. Имам 

чувството, че те не просто се опитват 

да ни затруднят, но съзнателно 

се опитват да прогонят и старите 

клиенти. Процесът ни позволява да 

видим бъдещето съвсем ясно: няма 

да е трудно да се създаде компания 

в страна с благоприятна данъчна 

система, но ще е сложно 

да и се открие банкова 

сметка. Без сметка, 

дори компания с 

най-атрактивните 

данъчни предим-

ства, не струва 

почти нищо. ОИСР 

много добре знае 

как да направи живота 

на офшорните компании 

невъзможен: като поставят пречки 

по пътя на финансовите транзакции, 

след това всичко става безсмислено. 

Този процес ще продължи през 2014 

г., а банките ще командват положе-

нието. Ще става все по-трудно да се 

откриват сметки, а сметките на все 

повече съществуващи фирми ще 

бъдат блокирани или затворени, със 

или без обяснение. Писах подробно 

за това в Специалното издание на 

Бюлетина на Лавеко през декември 

2013г.

Едно от основните условия, 

наложени на фирмите от ОИСР, 

е прозрачността. В съответствие с 

нейните препоръки, може да се 

открива сметка само на друже-

ства, чиито структури и дейности са 

прозрачни. От гледна точка на струк-

турата, прозрачност е, когато истин-

ските собственици и директори на 

дружеството са посочени в офици-

алните документи на дружеството, 

както и всички останали промени. 

Най-популярните юрисдикции в света 

днес, като Британските Вирджински 

острови, Белиз, Сейшелските 

острови, Панама и т.н. не отговарят на 

това изискване. Без значение как тези 

мини-държави ще променят мест-

ните си закони, те никога няма 

да достигнат очакваните 

от ОИСР нива. Друг 

недостатък на т.нар. 

IBC (International 

Business Company) 

юрисдикции е, че 

на тези компании 

незабавно се лепи 

етикет на офшорен 

статут. Самото име 

– „Международни Бизнес 

компании” е марка. Опитното око 

вижда  веднага: това е специален вид 

компания, разработена за чужденци, 

които работят само в чужбина, 

а не в страната на регистрация. 

Колко по-добре, например, звучи 

името на дружество, регистрирано 

в Обединените Арабски Емирати, 

което има окончание  “Free Trade Zone 

Company”. Смешното е, че ние всъщ-

ност говорим за едно и също нещо, 

само че арабските страни са не 

толкова известни, когато става дума 

за престиж.

Процесът вече е стартирал. 

Редица швейцарски банки започ-

наха да закриват банковите сметки 

на „офшори”, както и на непро-

зрачни структури. Сметките остават 

активни, само ако дружеството 

успее да отговори на изискванията 

за прозрачност. В бъдеще, обаче, 

прозрачността на структурата вече 

няма да бъде достатъчна. В съответ-

ствие с препоръките на Асоциацията 

на швейцарските банкери и в съот-

ветствие с “Политиката за чисти 

пари”, въведена от швейцарците 

през последните няколко години, 

дейността на фирмата също трябва 

да бъде прозрачна. За тази цел край-

ните бенефициари трябва да декла-

рират, че всички суми, прехвърлени 

в Швейцария идват от законни източ-

ници и  трябва да са в състояние да 
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подкрепят това с подходяща докумен-

тация. Също така настояват компа-

ниите, притежаващи сметки там, да 

изготвят годишни финансови отчети и 

дори одитни счетоводни баланси. На 

всичкото отгоре, се нуждаят от декла-

рации на крайните собственици, че 

те са напълно наясно с данъчните 

задължения в собствените си страни 

и ще направят всичко, което е необхо-

димо, за да ги заплатят.

В последните няколко изречения 

се използват думи като “трябва”, 

“настояват” и “изисква”. Правилата 

тук не предлагат опции. Банката 

получава това, което иска и тяхната 

сила е толкова голяма, че по - голя-

мата част от финансовата свобода 

остава в миналото. И това наистина 

е така. Краят на една ера. Това е 

краят на една ера, която в продъл-

жение на десетилетия видя умни 

собственици на пари в реалния свят, 

възползващи се от предимствата, 

предлагани от системата, което сега 

е просто една илюзия. ОИСР диктува 

на Европейската централна банка, 

а Европейската централна банка 

диктува на националните банки, те 

от своя страна на търговските банки, 

търговските банки към компании като 

Лавеко, който води клиенти на финан-

совата система, а след това именно 

малкото Лавеко трябва да стовари 

всичко това върху клиентите.

Системата вероятно ще мине през 

един преходен период, но никой не е 

в състояние да каже точно, колко дълго 

ще продължи това. Този преходен 

период вероятно ще бъде структу-

риран от банките, които постепенно 

ще направят работата със сметките 

на непрозрачните компании невъз-

можни a, рано или късно, банката или 

клиента – в крайна сметка това не е от 

значение - ще закрие сметката. В най-

добрия случай банката ще посочва, 

дали иска да работи с офшорни 

компании, а в най-лошия случай, 

клиентът накрая ще разбира дали 

банката е готова да си сътрудничат 

или не. Ситуацията допълнително се 

усложнява от факта, че на банковите 

отдели за регулация е дадена твърде 

голяма власт,  която те не просто 

използват, но и злоупотребяват с нея. 

Мениджърите в банките са щастливи 

да прехвърлят регулацията върху тези 

отдели, без да си правят труда да 

проверяват ефекта, полезността или 

дори вредата, която това може да има 

върху бизнеса им. Тъй като и управля-

ващите и подчинените се държат като 

дребни бюрократични чиновници, 

най-лесното нещо за тях, в интерес 

на избягването на всякаква отговор-

ност, е да отхвърлят дори най-ниско 

рисковите клиенти. Понякога оставам 

с впечатлението, когато проследявам 

дейността на регулиращите отдели е, 

че клиентите, без значение колко 

са добри, в общи линии са просто 

проблем и по-скоро се предпо-

чита да бъдат отхвърлени от систе-

мата. Но това са глупости, нали? 

Сложих усмивка там, но в 

действителност мога да заплача. 

Толкова голяма е несигурността 

и непостоянство на банкерите в този 

аспект, че оставам безмълвен. Всички 

те са така притеснени за работните 

си места и бонуси, че почти никога 

не заемат ясна позиция по дадено 

нещо, и това, което казват никога не го 

предоставят в писмен вид! Това важи 

дори в банките да е налице посто-

янна битка между оперативните и 

регулационните екипи, или по-скоро 

правните отдели.

Затова се питам, какъв тип клиенти 

трябва да водим на банките? Веднъж, 

преди много години, една от най-

големите унгарски банки искаше да 

се отърве от офшорните компании. 

Ръководството даде определение за 

офшорна компания като компания, 

която е регистрирана на остров. 

Това означаваше, че фирма, реги-

стрирана в Белиз не е офшорна, тъй 

като Белиз се намира на полуостров, 

докато компания, регистрирана в 

Обединеното кралство, е офшорна. 

След това, ние вероятно трябваше да 

дефинираме и понятието остров, тъй 

като всеки един континент, в действи-

телност може да се приеме за остров 



Моля да ни извините за отклоне-

нието, но просто демонстрирам, 

че не ти, драги читателю, си полудял 

и проблемът не е в нас, а в самата 

система, от която всички ние сме част. 

И всичко това става благодарение 

на некомпетентността на банковите 

“експерти”, които, въпреки че  може 

да са по- квалифицирани, не са 

в състояние да кажат с кого искат 

да правят бизнес или какво искат 

изобщо. Като цяло, има някои въпроси, 

на които аз също не съм в състояние 

да дам точни отговори. Има, обаче, 
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няколко аспекта по отношение на 

бъдещето, които вече са ясни и аз ще 

се опитам да ги конспектирам:

1. В бъдеще все по-малко банки 

ще са склонни да оперират със 

сметки на офшорни компании. Днес 

в Европа има само няколко такива 

банки в ограничен брой държави. 

Става все по-трудно, но все още 

възможно, да се откриват сметки в 

Швейцария, Лихтенщайн и Австрия. 

Вече не е възможно да се откриват 

сметки в Словакия и Унгария както 

преди, с едно или две редки изклю-

чения, като сега се прави само за 

местни компании. В Малта банките 

са изключително претенциозни 

при избора си, но и тук е възможно 

да се открият сметки чрез местни 

компании. Кипър, въпреки минало-

годишната криза, се възстанови и 

приветства нови клиенти с отворени 

обятия. Качеството на услугите е 

много добро, както и цените, въпреки 

че е важно да се знае с кои банки си 

струва да се работи. Това е случаят 

и в Латвия, където също са готови да 

обслужват чуждестранни клиенти, 

независимо от страната на регис-

трация. В Далечния Изток Хонг Конг и 

Сингапур предлагат възможности, 

макар и двете да подбират клиен-

тите си. Малките банки в Карибския 

басейн също предлагат банкови 

услуги, въпреки че нивата на обслуж-

ване и сигурност са съмнителни. 

Дубай и Емиратите дават обещания в 

областта на офшорното банкиране, 

но всичко е много несигурно.

2. Таксите за банковите услуги ще 

продължат да се увеличават. Тъй като 

всяка година намаляват банките, 

предлагащи офшорни възможности 

тези, които остават са без истинска 

конкуренция и няма да се плашат да 

повишават таксите за обслужване.

3. Само прозрачните юрисдикции 

ще оцелеят! Това може да звучи грубо, 

но самата система ще изхвърли тези 

фирми, които не са в състояние да 

отговорят на изискванията за прозрач-

ност. По този начин, вероятно, места 

като Великобритания, Малта, Кипър, 

Обединените арабски емирства, 

Хонг Конг и Сингапур ще останат живи, 

тъй като те отговарят на условията за 

прозрачност на ОИСР. Следователно, 

в дългосрочен план си заслужава 

да бъдат разгледани по-стабилните 

юрисдикции, дори ако разходите там 

са по-високи.

Причината за по-високите разходи 

е, че поддържането на компания 

става все по-сложно, от гледна точка 

на задълженията за съхранение на 

документацията и счетоводството, 

които вече се изискват в почти всички 

офшорни юрисдикции. Въпреки това, 

ако се наложи да се пазят вътрешни 

счетоводни документи на компании 

от Британските Вирджински острови 

или Хонг Конг, например, ще си 

струва избора на Хонг Конг, от гледна 

точка на неговата стабилност.

Когато основах Лавеко през 

1991 г. цената на една компания, 

регистрирана на Британските 

Вирджински острови, беше около 

6000 USD. Днес тя е на половина. 

Повече от 20 години минаха и няколко 

милиона офшорни компании бяха 

създадени в целия свят. Естествено, 

ако не си струваше, собствениците 

нямаше да регистрират толкова 

много компании. Въпросът и днес е 

същият: струва ли си? По мое мнение, 

ще има такива, за които отговорът е да, 

и други, за които той е не. Има редица 

въпроси, които трябва да се вземат 

предвид, като се почне от данъчните 

закони и се стигне до разходите, свър-

зани с усложнената и бюрократична 

администрация. Но в крайна сметка, 

все пак е по-добре да спечелиш 

нещо, отколкото нищо. Въпреки, 

че 6000 долара са точно двойно 

повече, въпросът е какво ще 

се постигне чрез заплащане 

на допълнителни 3000 долара? 

Смятам, че в много случаи отго-

ворът е: много пъти тази сума! И 

едно нещо е сигурно: все още 

е възможно бизнесменът, който 

използва тези компании прони-

цателно, да бъде победител, дори 

ако това му струва малко повече. Ако 

може, най-вероятно ще прехвърли 

допълнителните разходи върху потре-

бителя, както големите доставчици 

монополисти. Повярвайте ми, няма 

нищо ново под слънцето, просто се 

опитват да ви накарат да мислите, че 

има!

 С най-топли пожелания,

 

László Váradi

Изпълнителен директор

LAVECO ООД
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Английско LLP Кипър Малта Хонконг ОАЕ

Политическа 
стабилност

Член на ЕС

стабилен

Член на ЕС

стабилен

Член на ЕС

стабилен

Специален 
администра-
тивен район 

на Китай
Стабилен

Монархия

Стабилен

Правна форма Партньорство 
с ограничена 
отговорност

Компании с 
ограничена 

отговорност с 
акции

Компании с 
ограничена 

отговорност с 
акции

Компании с 
ограничена 

отговорност с 
акции

Компании с 
ограничена 

отговорност с 
акции

Минимален вне-
сен капитал

1 GBP 1 EUR 1 EUR Не се изисква Варира

Минимален брой 
на собствени-
ците

2 1 1 1 1

Минимален брой 
на директорите

1 1 1 1 1

Годишен данък 0/21-29% 0/2.5/12.5% 0/5/35% 0/16.5% 0%

Годишно задъл-
жение

18 GBP 350 EUR 100-1400 EUR 416 USD 500 EUR

Публични данни 
за собственици-
те?

Да Да Да Да Да

Публични данни 
за директорите?

Да Да Да Да Да

Годишен баланс Изисква се Изисква се Изисква се Изисква се Изисква се 

Възможност за 
откриване на 
местна банкова 
сметка 

Много трудно
Само за 

местни дру-
жества

Лесно
Всяка фирма 
може да от-
крие сметка

Трудно
Само за 

местни дру-
жества

Трудно
Само за 

местни дру-
жества

Много трудно
Само за мест-
ни дружества

АнглийСКО LLP - Кипър - МАлтА - ХОнКОнг - ОАЕ
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Офшорно банкиране

MeinL Bank

Голямото предимство, което Meinl Bank има пред останалите банки на пазара, които в момента откри-
ват сметки за чуждестранни компании, е възможността да се извършват кешови плащания. Въпреки, че 

таксата за откриване на сметка в Meinl Bank е доста висока, тези клиенти, които използват услугите 
на банката често, скоро ще се убедят, че този допълнителен разход ще бъде оправдан. В допълнение 

към частните банкови услуги, Meinl Bank също така предлага на своите клиенти цялата гама от търговските 
банкови операции. 

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.

Основна информация за банката
1. Страна на регистрация, централен офис, 

филиали
Виена, Австрия

2. Година на създаване 1923

3. Главни акционери Meinl Family

4. SWIFT code MEINATWW

информация за откриване на сметка и нейните характеристики
5. Вид на сметката Текуща (корпоратична и лична)

6. Документи необходими за откриване на 
банкова сметкаs

Корпоративни клиенти: Легализирани копия на учредителни документи на 
компанията, заверени паспортни копия на лицата, опериращи със сметка-
та, банкова референция и доказателство за регистрационния адрес. Ако 
компанията е регистрирана преди повече от 6 месеца, се изисква сертифи-
кат за актуално състояние
индивидуални клиенти: паспорти на лицата, опериращи със сметката, до-
казателство за регистрационен адрес, CV

7. Срок необходим за откриването на сметка: 1 седмица, след като са предоставена нужните документи.

8. Ограничения при откриването на банкови 
сметки

Няма ограничения

9. Необходимост от лично присъствие на опе-
риращите със сметката при нейното откри-
ване

В офис на Лавеко

10. Изискван минимален баланс по сметката: Не се изисква, но е препоръчително по сметката да има мин. 5 000 EUR

11. Методи за опериране със сметката Интерне, факс, телефон (лично)

12. Интернет банкиране Да

13. Възможност за ползване на кредитни/дебит-
ни карти

MasterCard (Gold, Platinum), Visa (Black, White, Gold), Maestro

14. Фиксиран депозит по картова сметка: Депозита зависи от вида на картата

15. Банкова такса за откриването на сметка 1000 EUR

16. Разходи по поддръжка на сметката 250/EUR на  четиримесечие, като банката изисква таксата за първата годи-
на (1000 EUR) да се плати предварително

Основни такси налагани от банката
17. Такса при входящ трансфер В USD: 100 USD

В други валути: 70 EUR

18. Такса при изходящ трансфер В USD: 100 USD
В други валути: 70 EUR

съв
ет
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Офшорно банкиране

CiM Banque

Препоръчваме CIM Banque за онези клиенти, които биха искали да изберат швейцарско качество за техните 
банкови изисквания, но които не желаят да поддържат голям депозит в банката. CIM Banque е готов да открива 

сметки за клиенти с относително малки депозити и не изисква голям месечен оборот и транзакции. Съответ-
но, банката е не само интересна за клиентите, които се интересуват от частно банкиране, но също така е 
надежден партньор и за ежедневни банкови транзакции.

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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Основна информация за банката
1. Страна на регистрация, централен офис, 

филиали
Женева и Лугано, Швейцария

2. Година на създаване 1990

3. Главни акционери Частни акционери

4. SWIFT code CIMMCHGG

информация за откриване на сметка и нейните характеристики
5. Вид на сметката Текуща (корпоратична и лична)

6. Документи необходими за откриване на 
банкова сметкаs

Корпоративни клиенти: Легализирани копия на учредителни документи на 
компанията, заверени паспортни копия на лицата, опериращи със сметка-
та, банкова референция и доказателство за регистрационния адрес. Ако 
компанията е регистрирана преди повече от 1 година, се изисква сертифи-
кат за актуално състояние
индивидуални клиенти: паспорти на лицата, опериращи със сметката, до-
казателство за регистрационен адрес

7. Срок необходим за откриването на сметка: 2 - 3 седмици, след като са предоставена нужните документи.

8. Ограничения при откриването на банкови 
сметки

Банката не открива сметки за граждани на Унгария и Холандия.

9. Необходимост от лично присъствие на опе-
риращите със сметката при нейното откри-
ване

В офис на Лавеко

10. Изискван минимален баланс по сметката: Трябва да се депозират 10 000 EUR при откриване на сметката

11. Методи за опериране със сметката Интернет, факс, телефон (лично)

12. Интернет банкиране Да. Такса за диджипас устройство: 100 CHF

13. Възможност за ползване на кредитни/дебит-
ни карти

MasterCard, Visa, TravelCash Card, American Express

14. Фиксиран депозит по картова сметка: Депозита зависи от вида на картата

15. Банкова такса за откриването на сметка 150 CHF

16. Разходи по поддръжка на сметката 1460 CHF / година

Основни такси налагани от банката
17. Такса при входящ трансфер до 1 500 000 CHF: min 15 CHF - max 550 CHF

над 1 500 000 CHF: 0,035%

18. Такса при изходящ трансфер В ЕС за всички валути (SEPA, SWIFT):
до 1 500 000 CHF: min 10 CHF - max 550 CHF
над 1 500 000 CHF: min 0,03% - max 0,035%
Извън ЕС за всияки валути:
до 1 500 000 CHF: min 25 CHF - max 750 CHF
над 1 500 000 CHF: min 0,045% - max 0,05%

съв
ет
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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. 

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

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
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
LAVECO CEE. 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

romania@laveco.com

BULgAriA
LAVECO EOOd

Adriana Budevska no.2, Floor 5,

Ap.42, 1463 sofia, Bulgaria,

1463 sofia, Bulgaria

tel.: +359-2-953-2989

mob: +359-888-126-013

Fax: +359-2-953-3502  

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  

seychelles@laveco.com

Сейшелите: задължителна смяна на акциите на приносител

ОИСР отдавна е строг критик на акциите на прино-

сител. Според препоръките на организацията, от глед-

на точка на финансовата система, компания, която 

е издала акции на приносител се класифицира като 

„високо рискова”, тъй като е по-трудно да се иденти-

фицират истинските й собственици. През последните 

години значителен брой финансови институции или 

не желаят да откриват и да оперират със сметки на 

фирми, които са издали акции на приносител или, ако 

отварят сметки, правят работата им много по-трудна. 

Някои банки дори отхвърлят заявления от фирми, в кои-

то акциите са поименни, ако уставът на дружеството 

дава право да се издават впоследствие акции на при-

носител. В резултат на натиска от ОИСР, Сейшелският 

парламент взе решение, че в бъдеще офшорните ком-

пании, няма да имат възможността да издават акции 

на приносител.

Всички съществуващи дружества, които притежават 

акции на приносител трябва да ги отменят и да издадат 

на тяхно място поименни акции в рамките на 6 месеца 

от датата на публикуване на закона (Закона за между-

народните бизнес компании от 1994 г.с изменение от  

декември 2013 г.). Ако дадена компания не успее да се 

съобрази с този краен срок, акциите й, издадени по-

рано, автоматично ще станат невалидни.

Тема

HOng KOng
LAVECO LimitEd

Office Unit No.6, 26th F.,

Kin sang Commercial Centre

no. 49 King Yip street

Kwun tong, Hong Kong

tel.: + 852-2388-8051

Fax: +852-2388-2960

hongkong@laveco.com


