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Трябва да призная, че не обичам 
да чета статии, от които не можеш 
да разбереш нищо. Всичко изглежда 
хаотично и е невъзможно да видиш 
логическата последователност в 
мисълта на автора. С тази уговорка, 
настоящата статия ще започне още 
от сътворението на света и ще бъде 
пълна с мъгляви теоретични трактати, 
но повярвай ми, скъпи читателю, не 
това ще те накара да свиеш учудено 
вежди още преди да  стигнеш до 
края и.

В една от предишните си статии 
(„Оганизиран хаос или яли  ли сте 
някога айфон”, Бюлетин на Лавеко 
от април 2011г.) споменах, че 
веднага след началото на рецесията 
през 2008 и 2009г.,  германците 
преиздадоха няколко пъти „Капиталът” 
на Маркс. Икономическите 
анализатори забелязаха множество 
прилики между този труд, описващ 
ерата на свободно конкуриращия 
се капитализъм, и определени 
характеристики на сегашната 
рецесия. Преживяното преди 150-200 
години отново надига глава днес 

– с други думи, няма нищо ново под 
слънцето. Също както при учебника 
по анатомия в медицинското 
училище – написаното преди 200 
години е  горе – долу правилно и 
днес, защото вътрешните ни органи 
са същите на брой и са си на същите 
места.

Вглеждайки се в днешната 
ситуация виждам, че капитализмът се 
е развил до различни нива в отделните 
страни и региони, а на някои места 
са възникнали много странни 
формирования. Предполагам, 
че е трудно да бъде анализиран 
например, държавният капитализъм 
в Китай или конкретната система, 
развила се във Виетнам. Също така 
Русия, където комунистическата 
идеология от 25 години не играе важна 
роля в икономическия живот, и Китай, 
където Китайската комунистическа 
партия все още има водеща роля, 
се различават по проявленията на 
веригите от взаимосвързани събития 
и по съчетанието на явленията. Онази 
комунистическа партия и идеология, 
определяли ежедневнието на 
страната, моделите на отношения и 
мислене в течение на 70 години.

В същото време е интересно да 
се види какво е писал Ленин след 
Маркс за края на 19 и началото 
на 20 век, така наречената 
ера на развития капитализъм. 
Ленин смята преобразуването 
на капитала за една от 
най-важните характеристики на 
империалистическата епоха, 

От бюрото на управляващия директор:
Стари крадци, нови крадци...

Нашата уводна статия представя 
един доста интересен поглед към 
положението на икономическите 
процеси в ЕС.
Акценти от държавите:

Командитно дружество в 
Обединеното кралство (UK LLP) 

Обединеното кралство е една от 
най-странните юрисдикции–данъчен 
рай в ЕС и привлича желаещите 
да инвестират чрез формата на 
командитното дружество (LLP).
Тема:

Инвестиционна програма за 
пребиваване в Унгария

Инвестиционната програма за 
пребиваване в Унгария предлага 
отлична възможност за свободно 
движение и пребиваване в ЕС.
Офшорно банкиране:
КВС Банк, Хонконг: откриване на 

сметки без  лично присъствие
КВС Банк в Хонконг вече предлага 
на своите клиенти възможност да 
откриват банкови сметки, без да ходят 
лично в банката.

KDB Банк, Словакия
Корейската банка открива сметки 
не само на словашки граждани и 
фирми, но също и на чужди фирми.
Любопитно

Десет неща, които  
не знаете за Лондон

Излязоха на бял свят някои интересни 
факти за Лондон – един от най-
известните финансови центрове.
ЛАВЕКО Лайф:

Отдел за контрол върху 
спазването на нормативната 

база в Кипър
Микаела Якову е ръководител на 
Отдела за контрол върху спазването 
на нормативната база на Лавеко Лтд.

ЛаВеКО Лтд. стана на 23 години
През септември тази година Лавеко 
Лтд. отпразнува своя 23-ти рожден ден.

Лавеко Лтд. на  
ИНТаКС еКСПО в Москва

Тази година няколко специалисти от 
Лавеко посетиха ИНТАКС ЕКСПО В 
Москва.
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по-специално специфичното 
преливане, чрез което банковият 
капитал и индустриалният капитал 
се сливат и се развива финансовият 
капитал. Всъщност те започват 
взаимно да се укрепват, появяват 
се все по-големи монополи, а 
вероятността голямата риба да 
изяде малката непрекъснато 
нараства. Олигарсите започват 
да се конкурират помежду 
си, както във вътрешен, така и в 
международен план и започва 
битката за преразпределяне на 
международния пазар. Старите 
крадци, придобили първоначалните 
активи, вече не са в безопасност, 
защото нови крадци отнемат с 
помощта на законни и незаконни 
методи от тях всичко, с което те са 
успели да се запасят вероятно в 
течение на няколко поколения. Битката 
между собствениците на капитал 
и искащите преразпределение/
активи продължава едновременно в 
страната и в чужбина.

И така, как се вписва Ленин в статия 
на бюлетин, който разглежда основно 
теми от офшорния свят? Съвсем 
лесно, скъпи читателю, в смисъл, че 
офшорният свят съществува като 
копие на икономическите процеси 
в по-големия свят и дава решения 
за някои възникнали икономически 
ситуации. Огледайте се и вижте какво 
става във вашата страна, регион 
или континент. Коя е най-богатата 
личност във вашата страна? Може 
би банкер, който има интереси в 
други отрасли? Има ли във вашата 
страна стари крадци? Появили ли са 
се нови крадци? Ако не, можете да 
сте сигурни, че няма да се наложи да 
чакате дълго. Рано или късно, някой 
или някои ще започнат да обръщат 
много голямо внимание на всеки, 
който видимо е постигнал финансов 
успех. И този успех ще привлече 
онези, които също биха искали да са 

част от този феномен. И ако той не 
може да бъде възпроизведен, те ще 
сложат ръка на него, без значение по 
какъв начин. С помощта на законни, 
а ако се налага и с незаконни 
средства. Сега се питате какви са 
законните методи. Трудно е да се 
отговори направо, тъй като всичко е 
относително. От уроците по история 
си спомням, че когато хазната в 
Англия се изпразнила, монархът 
разпратил пиратите в седемте 
морета, за да съберат каквито 
могат съкровища за попълването й. 
Ако някой кораб пътувал по-бавно 
от другите, пиратите знаели, че в 
трюмовете му се крие нещо. Стоки 
или съкровища – злато, сребро, 

скъпоценни камъни. Ето колко лесно 
била надушвана плячката по онова 
време. Трябвало само набито око, за 
да определиш кои жертви предлагат 
богати възможности. Пиратският 
кораб тръгвал след плячката си и 
конфискувал товара в името на 
кралицата. След  добре свършената 
работа пиратите се връщали у 
дома и често дори са получавали 
рицарски звания като компенсация 
за тревогите си. Методът трудно е 
можело да бъде наречен незаконен, 
тъй като в отсъствието на парламент 
монархът създавал законите и също 
така раздавал привилегии, титли и 
богатства...

В онези дни пиратският кораб се 
нуждаел от някой с набито око на 
борда, който да разпознава бавно 
пътуващите кораби. Чудя се дали 
това е необходимо и днес? Отговорът 

е да, но по малко по-различен начин. 
Ако искаме да следим богатството 
на хората или неговото нарастване, 
то това трябва да бъде поверено 
на нещо като високоефективно 
„виртуално” око. С други думи 
софтуер, разработен специално за 
филтриране на информацията от 
данъчната система, който да гледа в 
публичните регистри на недвижимите 
имоти и данните за собствениците 
на автомобили. А ако искаме да 
сме напълно изчерпателни, трябва 
да включим и собствениците на яхти 
и частни самолети. Във вътрешен 
план данъчните органи имат 
неограничени възможности в това 
отношение, макар защитниците 
на нашите права понякога да 
размахват яростно юмруци срещу 
неразрешеното използване на 
данни. И какво от това? Какви 
санкции могат да бъдат наложени на 
незаконосъобразна държава?

В началото само се смеехме на 
първите издания на телевизионното 
шоу „Биг Брадър”, защото не 
осъзнавахме какви дребни 
прашинки в един Оруелов свят сме 
в тази история, независимо дали 
живеем в къщата на Биг Брадър или 
сме само зрители отвън. Ако сме 
честни, няма голяма разлика. С 
годините воалът от големите интернет 
сайтове падна. Фейсбук следи и 
съхранява данни. Майкрософт 
не се стеснява да рови в нашите 
компютри, а и Епъл и Андроид съвсем 
не са светци. Големи пропуски има 
и в gmail системата, която хакерите 
могат за нула време да пробият и 
да офейкат с нашата информация. 
В крайна сметка не можем нищо 
да скрием  във виртуалния свят; 
ако искат, могат да открият тонове 
информация за нас.

Точно така, генералната репетиция 
беше успешна. Днес на хората не 
им мигва окото пред тези проблеми. 
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Да, всеки спокойно е приел, че 
ни наблюдават, подслушват и 
че четат, събират и запаметяват 
информацията, която получават 
за нас. Дори не се ядосваме за 
тези неща. Прагът на реакция е 
определен на такова високо ниво, 
че не бихме могли да го достигнем 
даже да застанем на пръсти, ако 
приемем все пак, че искаме да 
направим това. Затова се чудя, 
какво още могат да измислят. Едно 
нещо е много важно: нищо от това 
не е станало случайно, а системата 
е толкова фино настроена, че 
им позволява да я претърсват 
изключително ефективно.

На 6 май 2014г. в Париж 
финансовите министри на страните 
от ОИСР подписаха декларация 
за намеренията, в която определят, 
че подписалите я страни взаимно 
ще обменят информация, т.е., 
че банките на всяка държава ще 
предоставят на националния данъчен 
орган на всяка друга държава 
подробности за своите граждани, 
които са бенефициари на банкови 
сметки в тях. В това си качество, те ще 
предоставят баланса, движението 
и дохода по сметките. Към днешна 
дата 65 държави са се включили 
в системата. Те ще публикуват 
подробните директиви през първата 
половина на 2015г., а до края на 
2015г. се очаква банките да започнат 
събирането на информация 
за притежателите на сметки, в 
съответствие с новите принципи. Те 
следва да съберат, а после, когато 
системата стане активна,  да изпратят 
информацията на отделните данъчни 
органи, които от своя страна ще се 
изправят пред задачи, с които преди 
никога не са се сблъсквали . Преди 
всичко данните трябва да бъдат 
обработени, след това да бъдат 
сравнени с националната данъчна 
декларация, след което трябва да 

бъдат открити всички несъотвествия  
и да бъдат образувани производства 
в случай на небрежност. Накратко, 
пред данъчните власти стои цял 
поменик със задачи. Но при 
положение, че системата заработи. 
Защото този въпрос има и друга 
страна, която големите нации, 
имам предвид преди всичко САЩ, 
досега не са разглеждали, а именно 
какви опасности крие цялото това 
нещо за тях. САЩ, въпреки всичко, 
обичат да събират информация 
за своите граждани и след това да 
ги тормозят с данъчни въпроси, но 
предоставянето на информация 
навън е друго нещо. Особено като 
се има предвид, че в резултат на 
това много клиенти могат да изтеглят 
средства от американските банки и 
инвестиционни фирми. Фондовият 
пазар на САЩ е важен фактор 
в американската икономика. 
Премахването му не само ще 
унищожи американската мечта, но 
ще причини много безсънни нощи! И 
всяка партия, както и всеки политик, 

много добре знаят това, а никой не 
иска да стане непопулярен.

Колко ефективни ще бъдат тези 
инструменти? Ако вземем предвид 
сегашната ситуация при налагането 
на санкции на Русия, бих казал, че те 
вършат работа за около седмица, 
защото след това производителите 
осъзнават, че губят своите пазари, 
а политиците – своята популяност. В 
крайна сметка можем да кажем, 

че ще видим какво ще ни донесе 
бъдещето ...

Да си представим, че целият 
международен обмен на 
информация придобие материална 
форма. Какво ще следва от това? Това 
ще означава нова глава в историята 
на Биг Брадър. Националните 
данъчни власти ще имат достъп до 
активи, притежавани в чужбина. А 
това ще отприщи лавината. От кого 
може да се вземе? От онези, които 
имат. А кой може да вземе? Онези, 
които имат власт. Може ли това да 
е държавата? Да. Може ли да е 
някой друг? Да, ако някой се сдобие 
с информацията по честен или 
нечестен път. Може ли да става дума 
за нови крадци? Да, може. И да, те 
идват. Под формата на един или 
друг данък, едно или друго мито или 
вноска, еднократни или периодични 
приспадания. Списъкът с въпросите, 
които възникват, е безкраен.  Какво 
ще стане, например, ако някой е 
държал пари в сметка в Швейцария 
в продължение на 20 или 30 години, 
а през последните 10 години не е 
внесъл и стотинка? Дори ако преди 
толкова време постъпленията са 
били от престъпна дейност, би 
настъпила давност, следователно 
какво право биха имали да обложат 
парите с данък? Като се замислим, 
кое ще се счита за капитал и кое за 
доход? Кое ще се счита за законен и 
кое за незаконен доход? Моля да ми 
отговорите честно на тези въпроси. 
Чакам търпеливо. Може би ще 
трябва да чакам вечно ... Просто не е 
възможно да се дадат точни отговори.

Дори не смея да си помисля 
какво би могло да стане, ако тези 
данни попаднат в неподходящи 
ръце в данъчните власти на някоя 
държава. Защото със сигурност 
ще има хора с нездрав интерес 
към чуждестранните активи на 
свръхбогатите и дори само на 
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богатите. Не случайно пожелаването 
е включено като грях в десетте Божи 
заповеди. Сигурен съм, че това е 
станало въз основа на практическия 
опит. Може ли някой да пожелае 
активите на някой друг? Имало ли 
е такива случаи в историята? Това 
е още един доста лесен за отговор 
въпрос...

Да, точно това написах в 
началото на статията: ще свиете 
учудено вежди преди да стигнете 
до края й. Хората, които измислят 
тези нови разпоредби и се 
опитват да преобърнат с краката 
нагоре установената световна 
финансова система, не са наясно 
с опасностите, които крие този 
процес.  Но сега не искам да 
задълбавам в това, защото то е друга 
тема. Въпросът тук е какво може да 
се направи при това положение или 
по-точно какво е препоръчително да 
се направи сега. 

Първо, не си струва да се 
паникьосвате: никога не се водят 
на заколение всички агнета 
наведнъж, защото в стадото няма 
да остане никой и няма да има 
кой да продължи. Казано по-точно, 
в миналото никога не е отнемано 
всичко от всички наведнъж. За 
това определено има множество 
причини, но аз съзнателно не 
искам да пиша за тях тук, да не би 
законодателите да имат някакви 
„офшорни интереси”. По-скоро 
бих оставил това на опита и 
въображението на читателя и на 
градските легенди, за които 
всички сме чували...

 С тази уговорка, много 
е важно да се следят и да 
се познават разпоредбите 
и законите. Така можете 
само да спечелите, дори 
ако четенето на поредния 
член или присъствието на 
още една конференция ви 

се струва загуба на време и енергия. 
Неслучайно информацията 
означава власт и именно в този 
смисъл, най-строго погледнато, тя 
може да бъде превърната в пари.

Промените в законите съдържат 
голям брой неясноти и неточности, 
както и неясно определени 
елементи. Вече посочих, че 
определенията имат голямо 
значение, например що е капитал и 
що е доход. По същия начин не е без 
значение и въпросът за това кога ще 
бъдат приети новите разпоредби. 
Да не говорим за периодите и 
придобивките по време на тези 
периоди, за които ще се прилагат. 
Това е едно от основните слаби 
места на системата, което дори 
самите законодатели не могат да 
отстранят. 

В обобщение на горното, виждам 
доста неясни елементи в това, което 
ОИСР си представя и в това, което 
иска да наложи на финансовия 
свят. Има въпросителни също и по 
отношение на споразумението 
и сътрудничеството между 
големите нации, да не говорим за 
практическото му осъществяване. 
В системата ще има печеливши и 
„големи” губещи, които биха могли 
да преосмислят присъединяването 
си към системата за 
информационен обмен, след като 
преценят евентуалните загуби. Ако 
например Гугъл, Епъл и Макинтош 
върнат в САЩ всички средства, 
блокирани на Бермудите и в други 

офшорни финансови центрове, 
и платят всички данъци, дължими 
по американската система, чудя 
се какъв ефект ще има това върху 
цената на техните акции. Ако той 
би бил положителен, защо тогава 
не са направили това досега? 
Само Епъл има поне 100 милиарда 
долара в офшорни банкови сметки 
и инвестиции.

При сегашното положение не бих 
препоръчал на никого да се отказва 
лесно от завоюваните позиции. 
Днес технически погледнато не е 
прекалено сложно да се закрие 
фирма и нейните банкови сметки, 
да се разпродадат всички филиали 
и да се прехвърлят правата върху 
недвижимите имоти. Но ако утре 
искаме да възстановим всичко, 
това вероятно ще ни излезе 2-3 
пъти по-скъпо, отколкото в началото 
поради променените изисквания. 
Има още една дреболия – 
„донесеното вкъщи” е само на 
един хвърлей от нечии любопитни 
очи... 

Досега Лавеко Лтд. и неговият 
персонал винаги с удоволствие са 
помагали на клиенти, които са се 
обръщали към нас по този въпрос, 
и ще продължим да сътрудничим 
в същата, а и в още по-голяма 
степен в бъдеще. Следим събитията 
внимателно и при появата на нови 
тенденции или информация ще ги 
споделяме с вас.

Това, което можете да направите, 
е да продължите да четете нашия 

бюлетин, да ползвате 
информацията и да 
споделяте наученото с 
другите хора.

С най-сърдечни 
поздрави,

Ласло Варади
Управляващ директор
Лавеко Лтд.
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Акценти от държавите

Командитно дружество в Обединеното  
кралство (UK LLP)

Разположение: Острови в Западна Европа, между Атлантическия 
океан и Северно море

Държавно устройство: Constitutional Monarchy

Население: 63,742,977

Площ: 243,610 кв. км

Столица: Лондон

Валута:    GBP

Официален език: английски

Часова зона: UTC 0

1. Правна форма на  
    дружеството: командитно дружество (Limited Liability Partnership)

2. Начин на регистриране: 
учредителните документи се подписват от 
партньорите. КД се регистрира от Companies 
House (Управлението по държавна регистрация на 
юридическите лица)

3. Описание след     
фирменото наименование командитно дружество, (LLP)

4. Срок за регистрация на 
    нова компания: 1 месец

5. Брой директори: LLP нямат директори

6. Брой акционери LLP трябва по всяко време да имат най-малко двама 
определени съдружници.

7. Минимален капитал няма минимални изисквания

8. Изисквания за отчетност изисква се годишна данъчна декларация и 
одитирани отчети

9. Видове акции: LLP не емитират акции.

10. Годишен данък и 
      задължения

прилага се принципът на прозрачното данъчно 
облагане

11. Оповестяване на 
     бенефициарите изисква се

12. Юридически адрес на 
дружеството:

по закон се изисква юридическият адрес да бъде в 
Англия или Уелс

13. Регистрационен агент/ 
      секретар: 

по закон не се изисква местен регистриран секретар, 
но е препоръчително назначаването на местен 
квалифициран секретар за изготвянето на годишния 
отчет

14. Двоино данъчно 
     облагане - договор:

Обединеното кралство е с най-голям брой сключени 
споразумения за избягване на двойно данъчно 
облагане, но те не се прилагат за нерезидентните  LLP
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КВС БаНК, ХОНКОНг:  
ОТКрИВаНе На СМеТКИ Без 

ПъТУВаНе

Името на КВС Банк е добре познато в банковите 
среди. Белгийската банкова групировка присъства в 
много държави под собствената си марка или чрез 
дъщерни банки. Офисът на Лавек Лтд. в Хонконг успя 
да установи доста интересни отношения с местна-
та КВС Банк. Чужденците, желаещи да открият смет-
ка в банката, не е необходимо да се явяват лично в 
нея. Все пак се изисква бенефициарът да е клиент на 
банка от групата на КВС и да подпише документите 
пред служител от банката. Персоналът на Лавеко Лтд. 
с удоволствие ще предостави информация за проце-
дурата по откриване на сметка в КВС Банк, затова не 
се колебайте да се свържете с който и да е от нашите 
офиси.

KDB БаНК,
СЛОВаКИя

През последните години Банка CSOB стана из-
ключително популярна сред желаещите да откри-
ят банкова сметка в Словакия. Въпреки това през 
2013г. банката закри куп сметки, притежавани от 
чуждестранни лица и фирми. Много клиенти по-
ложиха усилия да намерат алтернатива за свои-
те банкови операции, която да съответства на 
възможностите, предлагани то CSOB. Лавеко Лтд. 
вече може да предложи на своите клиенти нова 
възможност. Словашкият клон на KDB Банк открива 
корпоративни сметки при условия, които в някои 
отношения са подобни на предлаганите от Банка 
CSOB. Подробностите все още се доуточняват, за-
това, може да се свържете с нашия персонал за 
актуална информация по въпроса.

Тема

Офшорно банкиране

ИНВеСТИцИОННа ПрОграМа за ПреБИВаВаНе В УНгарИя

През януари 2013г. Унгария стартира програма, чрез която лица от 
държави извън ЕС получават специални разрешителни за пребиваване, 
ако закупят държавни облигации. Уравнението е просто: закупуването 
на държавни облигации на стойност 250 000 евро осигурява разреши-
телно за пребиваване за 5 години. Естествено облигациите не могат да 
се продават по време на срока, за който е валидно разрешителното. 
В замяна на това, обаче, лицето и определени членове на неговото се-
мейство (обикновено съпругът/ата и непълнолетните деца) имат право 

на свободно движение в Шенгенското пространство за 5 години. Тъй като Унгария е част от Шенгенското простран-
ство, следователно лицата с разрешение за пребиваване в Унгария имат право свободно да влизат и излизат в по-
голямата част от Европа. Това е вероятно най-привлекателно за онези, чието пътуване в чужбина е предмет на огра-
ничения. Естествено, сигурността също е въпрос, който не може да бъде пренебрегван - обществената сигурност 
в Унгария е много добра и пребиваващите не трябва да се притесняват от размирици и военни действия. В същото 
време, получаването на разрешително за пребиваване определено не означава, че лицето е задължено да стои в 
Унгария през целия период. В сравнение с други държави – членки на ЕС, данъчният климат в Унгария също е прием-
лив, тъй като унгарският данък общ доход от 16% е много по-привлекателен, в сравнение с някои други държави- член-
ки, където размерът му достига 35-40%.

Засега програмата печели популярност и поради това унгарският парламент обмисля да увеличи минималната 
инвестиция от 250 000 на 300 000 евро. Повече подробности за програмата  можете да прочетете на следния адрес
 www.euresidencepermit.com.
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2Жителите на Лондон говорят на 
300 езика, но са доста назад от 
населението на Ню Йорк, където 
се говорят около 800 езика. В све-
та има около 7000 езика.

Една от големите туристически ат-
ракции и символ на Лондон е „Окото 
на Лондон”, което предлага спиращ 
дъха панорамен изглед на столица-
та. При разгъване, колелото би дос-
тигнало дължина от 424 метра.

Една от големите туристически ат-
ракции и символ на Лондон е „Окото 
на Лондон”, което предлага спиращ 
дъха панорамен изглед на столица-
та. При разгъване, колелото би дос-
тигнало дължина от 424 метра.

Приблизително 8 500 автобуса се 
движат ежедневно в Лондон меж-
ду 19 600 автобусни спирки на 
столицата и изминават около 483 
милиона километра всяка година.

Най-късото разстояние между 
две спирки на изключително са-
мобитното лондонско метро е 
не повече от 260 метра, но въ-
преки това единичен билет стру-
ва 4.30 лири.

Лондон е градът с най-много ми-
лиардери, по-точно 72. Москва 
е на второ място със „само” 48. 
Интересното е, че Ню Йорк има 
„едва” 43, а в Саудитска Арабия 
живеят 37 милиардери.

Значителна част от общата тери-
тория на Лондон – около 40%, е 
зелена, простираща се на площ 
от 173 кв. км или три пъти площта 
на Манхатън.

Днес, около 8.4 милиона души нари-
чат Лондон свой дом – горе-долу кол-
кото цялото население на Австрия. 
Въпреки това, през 1939г. лондончани 
са наброявали 8.6 милиона души.

Имотите в Лондон са невъобрази-
мо скъпи. Наскоро апартамент 
от 1600 кв. м. беше продаден за 
смайващите 227.5 милиона до-
лара, почти колкото общия БВП 
на Палау (247 милиона долара) 
– мини държава, разположена 
близо до Филипините.

„Сити” е един от най-важните 
финансови центрове в света. 
БВП на целия град възлиза на 761 
милиарда долара – повече от 
БВП на Саудитска Арабия (743.5 
милиарда долара). От друга 
страна БВП на Иран е 368.9 ми-
лиарда долара.
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Любопитно

ДеСеТ Неща, КОИТО Не зНаеТе за Лондон
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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. 

ЛАВЕКО Лайф

ОТДеЛ за КОНТрОЛ ВърХУ СПазВаНеТО На НОрМаТИВНаТа База В КИПър

Имаме нов член на персонала по 
координация на процеса на идентификация 
на клиентите в Кипър.

Микаела Якову се присъедини към екипа 
на Лавеко през юли 2014г. и със своята 
задълбоченост и старателност в работата 
вече успя значително да подобри състоянието 
на документите за съответствие на фирмите. 

Преди да се присъедини към нас,  Микаела 
получава степен от юридическия факултет на 
университета в Лестър, а след това работи в 
адвокатска фирма в Кипър.

Убедени сме, че с придобития досега 
опит, тя още дълги години ще допринася за 
стабилността на екипа на Лавеко.

ЛаВеКО ЛТД. На ИНТаКС еКСПО В 
МОСКВа

Тази година ИНТАКС ЕКСПО В Москва се 
проведе на 22 и 23 септември и в него участваха 
специалисти от Лавеко.

ИНТАКС ЕКСПО е една от най-важните 
световни прояви в областта на международното 
данъчно планиране. Над 450 изложители 

и   посетители 
от 35 страни 
участваха в 
конференцията 
и изложбата. 
Събитието, в 
което участваха 
международни 

данъчни експерти, адвокати, счетоводители, 
банкери и специалисти по създаване на 
фирми, ни предостави идеална възможност 
да разширим нашите професионални знания, 
както и мрежата си от контакти.

Ние се стремим да използваме 
създадените нови контакти и придобития опит и 
информация, за да постигнем по-високо ниво 
на удовлетвореност на нашите клиенти.

ЛаВеКО ЛТД. СТаНа На 23 гОДИНИ

През септември тази година Лавеко Лтд. отпразнува своя 
23-ти рожден ден в гръцката таверна „Дионисий”, която стана 
наше любимо място.

По време на обяда, който премина в добро настроение, 
екипът на Лавеко си припомни някои от най-значимите 
моменти за изминалите 23 години. Управляващият директор 
Ласло Варади изрази своето задоволство от факта, че вече 23 
години Лавеко присъства на офшорния пазар. Той подчерта, 
че Лавеко не би постигнала това без своя професионален 
екип, голяма част от който 
работи във фирмата от 15 
години. Г-н Варади  благодари 
за тяхната лоялност и им връчи 
възпоменателни удостоверения 
и специално избрани ценни 
подаръци.

След вкусната гръцка кухня 
екипът се сбогува с надеждата, 
че Лавеко ще продължи да 
процъфтява най-малко още 23 
години.

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
Apartment 101, 

8 Inomenon Ethnon,
Drosia 6042 Larnaca, Cyprus

Tel.: +357-24-636-919 
Fax: +357-24-636-920

E-mail: cyprus@LAVECO.com

romAniA
LAVeCo Limited

rep. oFFiCe
58 Ferdinand I Blvd., 
7th floor, apart. 35.

Bucharest, Romania 
Tel.: +40-21-311-6176

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, seychelles
Tel.: +248-4-322-261
Fax: +248-4-324-932  

seychelles@LAVECO.com

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


