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със седалище в Париж има сери-

Нашата водеща статия анализира
тенденциите, които могат да се очакват през следващата година, в светлината на събитията в офшорния свят
през 2014.

озно влияние върху финансовата
система с нейните препоръки в
продължение на повече от 15 години.

Акценти от държавите:

И в много случаи финансовата

RAK-FZCO

система е принудена безропотно

Рас ал-Хаймa - компания в зона за
свободна търговия, където всичко е
освободено от данъци.

да налага и прилага тези предложения. ОИСР вижда във факта, че
парите, отклонени към данъчните

Любопитно

Обединени Арабски Емирства –
43 години успех
Обединените
Арабски
Емирства,
едно от най-успешните обединения на
държави в света, възникнаха през 1971 г.
Тема:

Бизнес имиграция
Най-важните аспекти на бизнес имиграцията: сигурност, данъчно облагане и свобода на движение.
Офшорно банкиране:

Кайе Банк, Белиз
Последният банков партньор на ЛАВЕКО ЛТД. е банката в Белиз, която предлага отлични възможности за фирми,
регистрирани там.

убежища не се облагат с данък и по
Моите колеги в ЛАВЕКО вероятно

този начин бюджетите на развитите

ще се подсмихнат леко, когато

страни остават леко дефицитни и,

започна с моя коледен тост за тази

че ,,паркираните“ там средства не

година.

се използват по-ефективно в кръвния

рано,

ната започва така: ,,Ние сме към

са една от най-големите пречки за

края на една трудна година и аз

развитието и. Тя започна борбата

не очаквам следващата да бъде

и все още я води, почти едновре-

по-лесна“. Изтъркано или не, аз

менно, срещу всеки играч в систе-

нямам друг избор, освен да направя

мата. През 2014 г. ОИСР продължиха

същото

да

МСВ, една от най-големите банки в
Мавриций е отворена за сътрудничество на Сейшелските острови.
От живота на ЛАВЕКО:

Една от най-успешните зони за свободна търговия в ОАЕ се популяризира за първи път в Централна и Източна
Европа.

ЛАВЕКО ЛТД. - 15 години в Кипър
ЛАВЕКО ЛТД. отпразнува 15 години
дейност в Кипър.
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анализът

клиши-

поток на световната икономика,

години

когато

твърде

годи-

Маврицийската търговска банка
на Сейшелските острови

Рекламно турне на РАКИА в
Унгария, Румъния и България

Изглежда

заключение
напред:

на

за

нашата

няколко

бомбардират

юрисдикциите,

индус-

които предлагат формирането на

трия е в период на турбуленция и е

офшорни фирми с изисквания за

малко вероятно, че ще намерим

прозрачност. Те поискаха повече

по-благоприятни въздушни условия

прозрачност във фирмените струк-

скоро, така че можем да очакваме

тури, идентификация на собстве-

„самолетите“ да се клатушкат още

ниците и достъпна документация за

известно време.

всички промени на съответните лица

През 2014 г. действията срещу
данъчните

борбата

издаването на акции на приносител

предлагащи

нулеви

в почти всички юрисдикции. По този

данъци,

продъл-

начин, например, всеки, който не е

жиха. Основният знаменосец на

променил своите акции на прино-

борбата е ОИСР. Организацията

сител в компания, регистрирана

с
или

убежища

фирми,
ниски

и

в тях. Освен това те елиминираха
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прилагането

2014 г. вече притежава акции, които

ните

са невалидни (това обаче не озна-

стандарти.

на

финансови
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международ-

на реалните собственици и това

счетоводни

дава храна за размисъл. Защо,

и

питам се аз, те събират всички тези

чава, че компанията не може да

2. Не е необходимо да се прави

данни така съвестно? И как, в тази

работи, а по-скоро, че структурата

или подава финансов отчет за

ситуация, може да се говори за

на собствеността не е изяснена).С

който и де е орган в страната на

анонимност?

изключение

регистрация.

острови,

на

Маршаловите

вероятно

юрисдикция,

която

няма
да

Единственото

изис-

В

същото

време

банките

са

друга

кване е , че записите трябва да

важна част от тази борба. Силата на

предлага

„дават възможност финансовото

банките над нас простосмъртните

възможност за акции на прино-

е извънредна. Това е още по-осеза-

сител. Но преди да се втурнете да

телно

регистрирате

фирма

компании. Днес има само около

там, трябва да се има предвид, че

дузина банки в няколко страни,

тя няма да може да открие банкова

където е относително лесно да се

сметка. Банките реагират отрица-

открие сметка за новоучредена

телно на клиентите, които желаят

офшорна компания. ОИСР непре-

да откриват сметки на компании,

къснато усилва истерията в банко-

които

имат

вите среди със своите невъзможни

възможност да издават този вид

препоръки. Отделите за съответ-

акции. Прозрачността трябваше да

ствие

се гарантира от това, че офшор-

вътрешни правила, под прикритието

само

подобна

по

принцип

в

света

на

постоянно

офшорните

въвеждат

нови

ните компании заявяват адреса,

състояние

където съхраняват документацията,

бизнес

свързана

функциони-

деля достоверно по всяко време.“

спорна, и по-скоро има смущаващ

ране. Сега е почти невъзможно

Допълнителен елемент в борбата

ефект. Банките увеличиха напре-

една компания да съществува без

на ОИСР е идентифицирането на

жението до точката на абсурда, тъй

да запази поне поне част от смет-

действителните собственици, които

като значителна част от правилата

ките, свързани с бизнес сделки. И

стоят зад дадена компания. През

е невъзможно да бъдат разбрани

ако властите поискат да ги видят,

2014 г. нямаше никакви съществени

или изпълнени. ОИСР се опитва

тогава е необходимо да се предос-

промени в това отношение. Някои

да наложи на банките ролята на

тави тази документация. Единните

западни банки започнаха процес

полицай, или по-скоро прокурор и

регламенти

освен

на идентификация на лицата, които

съдия в едно. На какво основание,

незначителни разлики в детайлите

са били реални собственици на

например, банката решава дали

и времето, изискванията са почти

банковите сметки на компаниите,

аз като краен собственик мога

идентични, както за най-популяр-

дори преди 15 години. Днес, най-

да участвам в дадена компания,

ната офшорна юрисдикция в света

вероятно няма банка в развития свят,

само защото тя не изглежда естест-

- Британските Вирджински острови,

която да не изисква ясна идентифи-

вена за тях? Вярвате или не, това е

така и за юрисдикции като Белиз

кация на тези лица още в момента

мястото, където се намираме днес.

или Сейшелските острови. Важно е

на откриване на сметките. Ако

Ако аз съм прекарал целия си

също така да подчертая два много

разглеждаме този въпрос в детайли,

живот, работейки като консултант,

важни фактора:

най-вероятно ще се окаже , че днес

банката не може да види логиката

1. При изготвянето на счетовод-

банките в най-големите финан-

зад намерението ми да започна да

ната документация не се изисква

сови центрове притежават данните

се занимавам с недвижими имоти.

с

тяхното

показват,

www.laveco.com

че

на

международните

компании

да

се

опре-

на борба с тероризма. Тяхната
ефективност

е

изключително
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Ако те не успеят да намерят логична

финансова сила в света, САЩ, след

световната икономика и съвремен-

връзка между собственика и компа-

като постигна това, което искаше

ната финансова система (която се

нията, те ще отхвърлят искането за

чрез собствената си система FATCA,

основава на виртуалните пари) с

отваряне на сметка.

не се огъва, когато става въпрос за

главата надолу. Това изисква десе-

в

предоставяне на информация на

тилетия.

продължение на векове са помагали

чужди институции. Получаването на

е разработена за една нощ, а е

на клиентите си да укрият печалбите

информация от другите е отделен

по-скоро резултат от процес, отнел

и избегнат данъците, сега се опитват

въпрос:

поне 30-40 години.

да се представят като „по-чисти от

информация за своите граждани и

Всеки, който е прочел статията

бялото.“ От тази година, те наистина

фирми от всички страни. Нима това

дотук със сигурност ще си помисли,

изглеждат заинтересувани от откри-

е справедливо? Всъщност не е! И

че няма нищо позитивно, което

ването на сметки за физически

рано или късно някой ще повдигне

да очаква и какъв е смисълът да

лица, като настояват клиентите да

този въпрос, което ще доведе до

продължи? Все пак, това е мястото,

декларират, че са изпълнили всички

срив в системата.

където вие трябва да започнете да

Швейцарските

банки,

които

те

искат

да

получават

Днешната

система

не

изисквания на данъчното облагане в

В този момент ми хрумна доста

четете между редовете. Позволете

страната, в страната, в която живеят.

интересен въпрос: ако се прилага

ми да спомена само няколко неща

Капиталът бяга от Швейцария или

този принцип на взаимен обмен на

- това по никакъв начин не може да

по-скоро самите банки „изритват“

информация и данъчните власти

има претенция за изчерпателност -

значителен брой западни клиенти.

знаят всичко за всеки клиент, тогава

които могат да са полезни на заин-

Точно това, от което господата в отде-

от какво се страхуват ръководите-

тересованите и да бъдат храна за

лите за съответствие се страхуват, е

лите на отделите за съответствие? От

размисъл:

неясно за мен.

тук нататък системата е отворена

1. Автоматичният обмен на инфор-

бъдещето?

книга - виновните ще бъдат изобли-

мация все още не е започнал и вече

Очевидно това ще бъде автома-

чени в собствените си страни и ще

се появяват конфликти на интереси.

тичният

информация

бъдат принудени да платят за прес-

Най-голямата финансова сила в

между банката и данъчната адми-

тъпленията си от миналото, защото

света, САЩ, само иска да получава

нистрация на клиента. Най-малко

системата ще бъде непробиваема.

информация, но не и да дава. Чудя

това е планът на ОИСР и съгласно

Всичко ще бъде прозрачно, няма

се, дали другите ще ги последват.

данните в края на септември 2014

да има измами и съмнителни пари

Великобритания,

г. 65 страни вече са дали зелена

в чужбина, с една дума ще бъде

време на украинската криза те не

И

така,

какво

обмен

на

е

например.

По

светлина за въвеждането му. На

бяха особено доволни, когато се

теория обменът на информация

оказа, че от страх за замразяване

ще започне през 2017 г. Разбира се,

на

все още има много въпросителни.

руските олигарси да изтеглят парите

Точните регламенти не са известни,

си от банките в Лондон. Въпреки

а

публикува

че, ние нямаме представа за какви

окончателните правилата и стандар-

суми говорим, тъй като англича-

организацията

ще

активите

им,беше

възможно

тите през 2015 г. Големият въпрос за

като в приказките. А в приказките не

ните остават твърде потайни. Но

мен е заобикалянето на принципа

съществуват отдели за съответствие.

ако в някакъв момент те трябва да

на взаимност. Еднa от най-важните

Разбира се, това стига твърде

обявят това, тогава какъв ще бъде

идеи е тази, че от всеки се очаква

далеч. Ние със сигурност няма да

не само да получава информация,

стигнем до този момент. Просто

2. Какво ще се случи с тези банки,

но и да предоставя. Най-голямата

не е възможно да се преобърне

които получиха огромни печалби

www.laveco.com

резултатът?
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нататък

офшорните
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доброволно.

Това

е

задължение,

в тях през последните десетилетия

компании също трябва да съхра-

наложено върху нас от страна на

и дори векове? Дали швейцарците

няват

документация.

държавата, в която живеем и чийто

ще успеят да оцелеят на гърба на

Ние сме в края на романтичната

данъчни закони ние сме принудени

счетоводна

няколко крави Милка и производ-

да спазваме. Въпреки това, при всяка

ството на часовници, или все още ще

принуда, ние се опитваме да се

имат нужда от финансовия сектор?

защитим. Това е инстинкт. Ако някой

И все пак, ако капиталът избяга,
тогава

няма

да

за

насочен към мен, аз поне ще вдигна

защита при една висока такса от 2%

ръцете си да се защитя. Не е ли точно

годишно. Чудя се, дали всички банки

толкова инстинктивно да се опитаме

ще

инфор-

да защитим нашите активи? Когато

мация или самите те ще се опитат

някой е придобил активи или доходи,

да

тогава всяка сума, която се отнема,

предоставят
измислят

има

активи

иска да ме удари и виждам юмрук,

честно

някакво

,,вътрешно’’

решение за своите клиенти.

се разглежда като загуба, дори

3. Акциите на приносител не са

да е на законни основания. Ще се

разрешени и крайният обственик

епоха, в която всичко минаваше

промени ли това? Твърде малко

трябва да се декларира. Въпреки

по-свободно. Въпреки това, поддър-

вероятно е, ако питате мен. По един

това, те искат да свържат акти-

жането на счетоводна документация

или друг начин ние винаги ще се

вите на дружествата с действител-

за компания от Сейшелите, все

опитваме да се защитим от загуба

ните собственици и да ги принудят

още не е същото както счетовод-

на активи или доходи. Офшорната

да

дохода,

ството на една английска фирма. В

компания е един от тези начини и

фирми,

Англия финансовият отчет трябва да

обслужва нуждите на предприема-

в собствените им страни. Това е

бъде изготвен от счетоводител и да

чите в съвременния свят в продъл-

добра идея, но ще бъде трудно да

се плаща данък печалба. От друга

жение на последните 50 години.

се наложи и да се проверява, дори

страна, на Сейшелските острови,

и при най-висока строгост на систе-

счетоводните

мата. Не е възможно да се принуди

никакво значение, тъй като данъч-

Постоянно ще има промени. Но

една

действа

ната ставка е 0%. Кой ще реши, дали

всеки, който е в състояние да се адап-

коректно, съобразно собствените

този или онзи разход е свързан с

тира към тях ще може да направи

си интереси, да изплаща цялата си

дейността на дружеството, или не?

много повече отколкото тези, които не

печалба в дивиденти. Собствениците

Така или иначе, тъй като няма данък,

се възползват от наличните възмож-

на фирмата могат да решат да

всичко може да се приспадне като

ности. Поне това е моят поглед върху

реинвестират печалбите в друже-

разход и данъчната основа може да

нещата през последните 23 години,

ството в продължение на години. Аз

бъде толкова голяма, колкото поис-

през които ръководя Лавеко. Нека

самият участвах в компания, в която

кате, защото данъкът е фиксирана

продължим и през 2015 г. Бих искал да

собствениците бяха решили, че няма

сума - 100 долара годишно.

пожелая на всички весели празнични

плащат

придобит

от

данък

върху

офшорни

компания,

която

стандарти

нямат

Определено ще има още 50
години,

но

малко

по-различни.

да взимат дивиденти за първите пет

Бюрократите от ОИСР живеят в

дни и да ви благодаря за времето,

години от дейността на дружеството,

облаците. Ако си мислят, че някой

което сте отделили на нашите статии.

защото

използваме

щастливо и доброволно ще плаща

С най-топли пожелания,

печалбите за разрастване. Кой ще

данък, те допускат една от най-голе-

Ласло Варади

ме убеди, че това е неестествено или

мите заблуди в живота си. Плащането

Управляващ директор

дори незаконно?

на данъка е задължително, а не

ЛАВЕКО ЛТД.

искахме

www.laveco.com
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Акценти от държавите

RAK-FTZCO
Разположение:

в източната част на Персийския залив, най-северната
част на Обединените Арабски Емирати

Държавно устройство:

Абсолютна монархия

Население:

приблизително 300,000

Площ:

1,700 km2

Столица:

Рас ал-Хаим

Валута:

ОАЕ дирхам

Официален език:

Арабски (Английският е широко разпространен)

Часова зона:

GMT - 4

1. Правна форма на
дружеството:

Частно дружество с ограничена орговорност

2. Начин на регистриране:

Уставът и Учредителният протокол трябва да бъдат
подписани от агента.

3. Описание след
фирменото наименование

„Limited” or „Ltd”, „Incorporated”, или „Inc”

4. Срок за регистрация на
нова компания:

3 - 4 седмици

5. Брой директори:

Минимум 1, независимо от националността, както
частни, така и юридически лица.

6. Брой акционери

Минимум 1, независимо от националността, поволени
са корпоративни акционери

7. Минимален капитал

10 000 AED (около 2000 евро)

8. Изисквания за отчетност

Не са задължителни

9. Видове акции:

На регистрирани

10. Годишен данък и
задължения

500 EUR евро независимо от учредителния капитал

11. Оповестяване на
бенефициарите

Не се изискват

12. Юридически адрес на
дружеството:

Местен регистрационен адрес се изисква по закон.

13. Регистрационен агент/
секретар:

Местен регистрационен агент се изисква по закон.

14. Двоино данъчно
облагане - договор:

ОАЕ има договор за избягване на двойното данъчно
облагане с: Алжир, Китай, Йордания, Кувейт, Египет,
Финландия, Франция, Хонконг, Малта, Пакистан, Полша,
Германия, Индия, Индонезия, Италия, Малайзия, о.
Мавриций, Румъния, Сейшелски острови, Корея, Судан,
Сирия, Турция, Йемен, Унгария

www.laveco.com
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Обединени Арабски Емирства - 43 години успех

На 2 декември Обединените Арабски Емирства от-

повече от 160 страни в света. Благодарение на евтините

празнуваха 43-тата годишнина от основаването си.

суровини и азиатските работници продуктите, произве-

Тази относително млада държава, която почти всички

дени тук могат да бъдат изключително конкурентноспо-

асоциират с Дубай, е най-добре познатата марка.

собни на световния пазар.

Много хора дори смятат, че двете са едно и също. В

Също така има много благоприятни условия за ре-

действителност, това е съюз от 7 емирства (Абу Даби,

гистрация на компании в това емирство, които са на-

Aйман, Дубай, Фуджейра, Рас ал-Хайм, Шаржа и Ум

пълно освободени от данъци, като може да се открие

ал-Куейн), 6 от които се обединиха през 1971 г., а сед-

сметка в местна банка и разходите като цяло са срав-

мото, Рас Ал Хайм, се присъедини през 1972 г.

нително ниски. Безспорно предимството на компани-

Първото нещо, което повечето хора си мислят, във

ите от Емирствата е, че те не звучат ,,офшорно’’. По-

връзка с ОАЕ е невероятното богатство, благодарение

голямата част от фирмите тук са установени в една или

на нефта, осигуряващо на местните шейхове луксоз-

друга „зона за свободна търговия“ и безмитният статут

ния начин на живот. Реалността не е толкова едно-

е стара културна традиция.

странчива, тъй като само Абу Даби е богат на петрол,

В Емирствата няма личен данък върху доходите,

докато Дубай като цяло няма минерални богатства.

корпоративен данък върху печалбата на компаниите

Това, което движи икономиката на Дубай е туризма и

и ДДС. Трябва да споменем, че държавният бюджет е

услугите, заедно с добре развитата търговия. В също-

щедро подкрепян от различни такси. Всяка компания

то време, в допълнение към туристическите атракции,

е обект на фиксирана годишна лицензионна такса,

Дубай се превърна в един от най-важните търговски

която не може да бъде избегната. Значителна сума

центрове в Близкия изток, свързващ страни като Китай,

се натрупва и от чуждестранните работници, заети тук

Индия, Ирак, Иран и Пакистан. Ако съберем населе-

(около 3.5 милиона души). Всеки от тях трябва да внася

нието на всички тези страни стигаме до една цифра от

по няколко стотин долара годишно в хазната, за подно-

3.5 милиарда или около половината от цялото населе-

вяване на разрешенията за работа.

ние на света. Това само по себе си показва огромното
значение на това място.

Благодарение на своята географско положение и
икономическа политика, облагодетелствани от данъч-

Повечето хора знаят за двете най-големи емирства,

ните стимули компании, икономиката на емирствата

Абу Даби и Дубай, но през последните няколко години

продължава да процъфтява. Обединените Арабски

други, като Рас ал-Хаймa излизат на по-преден план.

Емирства наскоро подписаха споразумение за избяг-

Малко хора знаят, че в това емирство се намира един

ване на двойното данъчно облагане с Унгария, като по

от най-големите производители на порцелан в све-

този начин се откриват още по-големи възможности за

та- РАК керамика, който изнася порцелан и фаянс за

бизнесмените от двете страни.

www.laveco.com
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Бизнес имиграция

Причините, на тези, които са в състояние да напра-

опасни ситуации, дори ако няма опасност от вой-

вят това, да вземат второ гражданство или разреше-

на в съответната страна. Основният принцип на

ние за пребиваване в чужбина, могат основно да се

защита на активите е, че е от полза за съответното

поставят в три основни групи:

лице е да постави поне малка част от активите си

1.

Възможността за свободно пътуване. Гражданите

в друга страна, като по този начин се намалява

на много националности намират своята свобо-

риска. Както данъка върху личните доходи, така и

да на движение, ограничена на международната

други данъци върху активи и капиталови печалби

сцена. Това се отнася особено за тези, които жи-

са изключително високи в някои страни, така че е

2.

веят в страните от третия свят, които

съвсем естествено за някои от по-

са принудени да кандидатстват за

заможните да мигрират към онези

визи, ако те пожелаят да пътуват до

области, в които тези данъци са

развития свят. За успешен бизнес-

по-ниски или дори несъществува-

мен това може да бъде сериоз-

щи. Второ гражданство и разреши-

но ограничение, тъй като той няма

телно за пребиваване, също пре-

друг избор, освен да кандидатства

доставят отлични решения в тези

за визи за всяка страна, която же-

ситуации.

лае да посети, което означава да се попълват

Разбира се, може да има много други причини за

формуляри, плащания и едно безкрайно чакане.

икономическа емиграция, но в 90% от случаите, поне

Паспортите, позволяващи безвизово пътуване, ре-

една от тези три основни причини играе роля.

шиха всички тези проблеми с едно движение, не

За повече информация по тези въпроси, моля посете-

само за инвеститора, но и за всички членове на

те уебсайта, осигурен от Laveco Ltd.:

семейството.

www.worldwidecitizenship.com.

Съображения за сигурност. Дори и днес има множество страни или региони в света, където войната или е избухнала, или това може да се случи във
всеки един момент. В тази ситуация никой не е
щастлив да поставя здравето и безопасността на
семейството си на риск. Втори паспорт или жи-

Офшорно банкиране

Кайе Банк, Белиз

телство предлагат на притежателите възможност-

3.

та да напуснат опасната зона, по всяко време и

ЛАВЕКО ЛТД. постоянно се опитва да актуализира

да се преместят в друга държава, защитена от

своят списък от банки- партньори. Онези, които

опасните последици от въоръжен конфликт.

търсим основно предлагат на клиентите си широка

Защита

съображения.

гама от банкови услуги, а не само обичайното

Въпросът за защитата на активи е отчасти свър-

„частно банкиране”. Факторите, които считаме за

зано с предходната точка, като войната, може да

особено важни, в допълнение към благоприятните

доведе не само до опасност за физически лица,

банкови такси са: дистанционното управление на

но също така и до разрушаване на физически

сметките чрез интернет, ефективно изпълнение на

стоки и активи. Втори паспорт или жителство може

ежедневните операции и различни възможности за

да помогне и да осигури защита в този случай. В

издаване на банкови карти. Препоръчваме Кайе

същото време, защитата на активите е важна, от

Банк, предимно на клиенти, които желаят да открият

всяка гледна точна, тъй като може да възникнат

сметки на фирми, регистрирани в Белиз.

на

www.laveco.com
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Маврицийската Търговска
банка, Сейшелски острови
Една от препоръките на ОИСР към банките
е, по възможност, те да откриват сметки на

2014/4

Любопитно

РАКИА- пътуващо шоу в Унгария,
Румъния и България
В споразумението за избягване на двойното
данъчно

облагане,

подписано

по-рано

от

Обединените Арабски Емирства и Унгария, наскоро
влезе в сила, като се очаква по-нататъшното
засилване на икономическите връзки между двете

фирми, регистрирани в юрисдикцията, където

страни.

работят. Въпреки, че Сейшелските острови е

и РАКИА (една от зоните за свободна търговия) в

отлична юрисдикция за регистрация на фир-

емирата Рас ал-Хаймa организират съвместен

ми, банковата инфраструктура там не е особено привлекателна. Има твърде малко банки на островите и голяма част от тях откриват
сметки само за местни резиденти. Открива-

Унгаро-българската

стопанска

камара

форум в Унгария, Румъния и България през февруари
2015 г.
•

03 февруари - Будапеща

•

04 Февруари - Букурещ

•

05 Февруари - София

нето на сметки за местни дружества с мест-

Участниците ще получат информация за усло-

ния клон на Барклейс е особено бавен и бю-

вията, изискванията и ползите от регистрацията

рократичен процес. Това обикновено отнема

на фирма в зоната за свободна търговия в Рак ал-

поне 3-4 месеца и банковите такси са доста
високи. Маврицийската Търговската банка, от
друга страна е една от най-големите банки в

Хайм. Камарата счита, че е важно нейните членове
да бъдат наясно с възможностите за бизнес, които
възникват, включително и в чужбина.
На ЛАВЕКО ЛТД., като член на Камарата, беше

Мавриций, присъства на Сейшелските остро-

дадена възможност да направи презентация по

ви и работи много по-гъвкаво. След проверка-

съответните теми. Първоначално, на 03 февруари,

та на документите на фирмата, те канят соб-

Ласло Варади ще разясни условията в споразуме-

ствениците на лична среща, след което взимат

нието за избягване на двойното данъчно облагане,

решение относно отварянето на сметката в
рамките на 2-3 дни. Единственото неудобство
е, че трябва да пътувате до красивите, идилични Сейшелски острови. Като се има предвид,

засягащи унгарските бизнесмени и ще предостави
информация за най-новите разработки в споразуменията за автоматичен обмен на информация. На
04 февруари, Марио Янкулеско ще изнесе презентация в Букурещ, а на 05 февруари в София същото

че днес много банки настояват да има поне

ще направи и Андрей Граменов. На всяко събитие

една лична среща със собственика, това едва

ще се предлага симултанен превод на английски

ли може да се разглежда като допълнително

език, в допълнение към местния език.

изискване. Това не е висока цена за стабилността и безпроблемните банкови отношения
извън ЕС. Местният офис на ЛАВЕКО ЛТД. е готов да предостави всестранна помощ - от хотелските резервации до поръчването на такси.

Тъй като форумът не се организира от ЛАВЕКО
ЛТД., ние бихме искали да помолим тези, които желаят да участват, да се свържат с Камарата директно на следния електронен
адрес:
kamara@hbcc.eu
Участието ще бъде безплатно

за

членове

на

Камарата, докато за други
посетители таксата ще бъде 10 евро. Броят на
участниците е ограничен, така че е необходима предварителна регистрация. В случай, че
записаните са повече, заявките ще бъдат разгледани по ред на получаване.

www.laveco.com
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ЛАВЕКО ЛТД. - 15 години в Кипър
15 години са много време за живота на една стартираща малка компания. През 1999 г., когато ЛАВЕКО

заплата до 1600 евро, а вноските за социално осигуряване също са относително ниски -17,4%.

ЛТД. започна своята дейност в Кипър, бяхме истински
пионери. Именно тогава законодателството, позволя-

Така че, въпреки кризата в банковия сектор, Кипър

ващо на чужденци законно да притежават повече от

все още може да предложи на фирмите, ангажира-

50% от кипърските фирми, влезе в сила. Преди това,

ни в сферата на услугите, търговията и инвестициите

подобно на арабския модел, чужденци можеха да

такива данъчни облекчения, които ще ги направят по-

притежават максимум 49% от акциите на местните

конкурентоспособни на международната сцена.

компании. ЛАВЕКО ЛТД. е едно от първите чуждес-

Персоналът на Лавеко Кипър, отбеляза 15-годишни-

транни дружества в Кипър, навлязло в офшорната ин-

ната на компанията в приятна обстановка и поеха ан-

дустрия без кипърски собственици. Не беше лесно в

гажимент да развиват компанията и през следващите

началото, а периодът до присъединяването на стра-

15 години.

ната към ЕС беше особено труден за нас. След това
се отвориха нови врати и кипърските компании вече
можеха да търгуват свободно в рамките на ЕС. Те и
досега се възползват от сделките, освободени от ДДС.
Данъчният климат на острова и до днес е много благоприятен. Преди 2 години, когато една от водещите
международни консултантски фирми попита 400 европейски специалисти, коя от държавите- членки на ЕС
има най-благоприятен данъчен климат, Кипър зае първото място. Не само относително ниското облагане с
корпоративен данък (12.5%) помогна за постигането
на този резултат, но и данъчната система като цяло.
Една стратираща компания за услуги реално ще намери най-изгодните условия за Европа тук. Заплатите
на служителите са освободени от личен данък при

United Kingdom
LAVECO Ltd.

Cyprus
LAVECO LIMITED

Hong Kong
LAVECO LIMITED

Hungary
LAVECO KFT.

Romania
LAVECO LIMITED
rep. office

3rd Floor, Blackwell House,
Guildhall Yard, London
EC2V 5AE United Kingdom
Tel.: +44-207-556-0900
Fax: +44-207-556-0910
london@LAVECO.com

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

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

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

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

SEYCHELLEs
LAVECO Ltd.

Adriana Budevska No.2, Floor 5, Suite 2, Oliver Maradan Bld.
Ap.42, 1463 Sofia, Bulgaria,
Oliver Maradan Street,Victoria
1463 Sofia, Bulgaria
Mahé, Seychelles
Tel.: +359-2-953-2989
Tel.: +248-4-322-261
Mob: +359-888-126-013
Fax: +248-4-324-932
Fax: +359-2-953-3502
seychelles@LAVECO.com
bulgaria@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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