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Защо завбъдеще ще има 
смисъл да се ползват 
офшорни компании?

Всеки, който е чел редовете, и по-скоро между редовете 

на последните ни три издания, вече ще е наясно с това, което 

ще се опитам да обобщя в настоящата статия – офшорът 

определено не е мъртъв, а структури, които са били създа-

вани по-рано, по никакъв начин не трябва да се изхвърлят, 

или по-скоро няма смисъл да се създават нови. Въпреки 

това, съществуват ситуации, в които си струва да се започне 

начисто, и новата година да започне с нов план.

Въпреки, че светът на бизнеса се страхува от заплахата на 

наближаващата 2017 година – и заедно с нея – автоматичния 

обмен на информация, ефектът от него далеч няма да е тол-

кова силен, колкото ОИСР очаква.

Досега винаги тези, които по някакъв начин са действали чрез 

офшорни структури, винаги са били победители.

И в бъдеще бизнесмените, които разполагат с най-голяма 

финансова свобода при управлението на делата си ще бъдат 

успешните.

Целта на тази статия е да представи тенденциите, минали 

и настоящи, на предимствата на офшорните структури; да 

предложи възможности за употребата на офшорни решения в 

ситуацията на обмен на информация, без да се привлича вни-

манието на данъчните.

Заключение: независимо, че е малко по-скъпо, все пак ще 

си струва. Каквото и да правим, не бива да търсим решения на 

въпроса по метода „направи си сам”, а да потърсим съвет от 

истинските професионалисти.

Кои бяха победителите в миналото?

Ако погледнем последните 30-40 години, най-успеш-

ните бизнесмени и предприятия, независимо от размерите 

си и почти без изключения, са постигнали успехите си, 
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използвайки и офшорна структура заедно с основния си 

бизнес. Няма значение дали тя се е състояла от едно предпри-

ятие или няколко компании, или дори няколко различни типа 

юридически лица. Вижда се и с невъоръжено око, че почти 

всеки има някаква офшорна система зад себе си. Офшорът 

не е измислен от „малките играчи”, а от мултинационалните 

корпорации, които и днес много обичат подобни решения. 

Достатъчно е да си припомним онези повече от 100 мили-

арда долара, оставени на Бермудите от Епъл, или случая със 

Старбъкс, или офшорните решения, използвани от Гугъл. Няма 

начин да ги наречем миниатюрни предприятия. Ако Епъл тряб-

ваше да декларира тези 145 милиарда в Бермуда, те щяха 

да са обект на 35% федерален данък в САЩ. Това са почти 

50 милиарда долара, които, да речем, се равняват на 25% от 

годишния БВП на Унгария. Какво е общото между мултинацио-

налните корпорации? Подходът 

им. За тях, всеки похарчен долар 

е „разход”. Не в счетоводния 

смисъл, а от гледна точка на 

финансовата им философия. 

Ако нещо е било похарчено, 

значи го губят завинаги, и е 

загуба за компанията. Съответно, 

за такава корпорация данъкът 

се смята за същия тип разход, 

като например заплатите или 

суровините. Корпорацията не се 

интересува къде отиват парите 

и. Ако ги похарчи, изчезват и това 

е. Може би се чудите защо обръ-

щам толкова внимание на този 

въпрос. Отговорът ми е, че това е 

същността на всичко, подходът на всички големи предприятия 

днес, и мисленето, което всеки мениджър пренася като вирус, 

когато сменя работното си място, и дори когато, напускайки 

света на международните корпорации, основава своя ком-

пания. Много често те използват същия подход и в личните си 

бизнеси.

Известно време след Втората световна война, два важни 

процеса започват паралелно. Те могат да се наблюдават 

най-вече в САЩ, но са типични и за цялата „бяла цивилизация” 

през последните 50 години – можем да го наречем периода 

на потребителското общество и на държавата на изобилието. 

Една от характеристиките на консуматорското общество е 

нарастването на дохода на гражданите в сравнение с пре-

дишните периоди, което също така предизвиква и по-високото 

му облагане. Държавата няма друг избор, освен да затегне 

колана чрез данъчната тежест, защото дейностите, с които се 

е захванала, изискват финансиране. Най-простият достъп 

до пари в държава, която няма сериозни държавни активи, е 

чрез данъците. За физическите лица е сравнително трудно да 

избягат от клопката на данъчните. Беше по-различно обаче, 

що се отнася до компаниите. Тъй като повишаването на данъ-

ците засегна и тях, те започнаха да търсят начини да избегнат 

високото облагане за техните трансгранични бизнес дейности. 

Съответно и търсенето 

за благоприятни данъчни 

възможности нарасна. И, 

съгласно общото правило 

на пазарния механизъм, 

търсенето създава пред-

лагане, поне ако пазарът 

не е бил превзет от изкуст-

вени инструменти или 

регулации. 

И точно това се случи 

през 60-те, 70-те и 80-те 

години – предлагането 

също започна да нара-

ства. Тогава се появиха 

офшорните компании 

– отначало като елитен 

продукт, след което започнаха масово да се използват във вто-

рата половина на 90-те. Предлагането бе осигурено от новите 

независими държави и Британски независими территории, 

които на основата на собствени конституции и законодател-

ство развиха собствени данъчни закони. Те направиха точно 

това, като предоставиха изключително благоприятни възмож-

ности за чужденците. Нямаше как да не привлекат интереса 

на всеки, който искаше да плаща ниски или нулеви данъци. В 
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множество случаи тези малки държави крадяха идеите си, а 

понякога и цели закони. Законът за международните бизнес 

компании, приет през 1984 г. на Британските Вирджински 

Острови, се появи почти дума по дума преписан в законода-

телството на Белиз през 1990 г. И Сейшелите само смениха 

името на страната и датите в своята версия на същия закон. 

Географските локации на тези юрисдикции е много инте-

ресна. Каймановите острови и Бермуда обикновено служат 

на американските компании, докато Нормандските острови 

(особенно Джърси и Гърнзи) и Остров Ман предоставят въз-

можности за данъчни облекчения на британски и европейски 

бизнеси. Законът за предлагането и търсенето, първият закон 

на пазарната икономика, и тук е подействал перфектно, като 

един или повече офшорни центрове винаги действат с всички 

големи борси по света (Ню Йорк, Лондон, Токио, Франкфурт). 

Малките Карибски острови често се биели помежду си за 

клиенти, които не били сигурни кого да предпочетат при 

формирането на компанията си. Както каза за този процес 

в дисертацията си един от любимите ми университетски сту-

денти, тогава нещата приличали на бедно момиче, което се 

опитва да продаде чистотата си за пари. И знаете ли, може би 

има нещо вярно в това, което той казваше…

Днес, тези юрисдикции – данъчни убежища, с леко изме-

нена идеология, са познати като международни финансови 

центрове. Което е съвсем подходящо, като се има предвид, че 

през последните 40 години по-сериозните юрисдикции успяха 

да развият значителни, утвърдени инфраструктури, с банки, 

инвестиционни фондове, мениджър – консултанти, застра-

хователни компании, адвокати, счетоводители и други, с чиято 

помощ да се обслужват международни клиенти. 

Тези, които се стремяха най-силно към успеха, използваха 

«подобрители на постиженията». Те закупуваха и създаваха 

офшорни структури и изпращаха парите си временно, 

за да се избегне облагане. Ако това се прави достатъчно 

дълго, могат да са много успешни, защото акумулираните 

количества стават все по-големи, и когато е нужно, могат 

да се върнат в обращение. Рано или късно, тези, които не 

го правеха, изоставаха и ставаха неконкурентоспособни. 

Предприемачът, който спестяваше от данъци и реинвести-

раше в бизнеса си, имаше възможност да подбие цените на 

конкурентите си, или да финансира такива кампании, които 

да му осигурят още по-голямо предимство. Повечето експерти 

днес казват, че в професионалния спорт всеки употребява 

вещества за подобряване на постиженията, и просто на някои 

им се разминава. Може би и в това има зрънце истина…

Никой не е в състояние да каже точно колко пари са били 

прибрани в сметките на международните финансови цен-

трове. Преди няколко години организация под името Мрежа 

за данъчна справедливост публикува доклад, в който твър-

деше, че над 20 000 милиарда доллара са изнесени към 

малките държави с ниски данъци от големите развитии 

нации, посредством вредната данъчна конкуренция. Кой 

знае дали тази цифра не е точна? По-важното е, че със 

сигурност съществуват такива средства, и те със сигурност 

не са малко. И това е в сърцето на проблема. Битката за тези 

пари започна.

Битката за преразпределението на све-
товното богатство

Това заглавие може да Ви изглежда малко крайно, но повяр-

вайте ми – не е. В края на 19-ти век идва и приключва ерата 

на свободния пазарен капитализъм, и започва нов период, 

наричан от марксистите „Ерата на империализма”. Точно 

тогава се установяват големите империи, а Великите сили зая-

вяват своите претенции към всички части на света. След като 

всичко се разпредели, те нямаха друг избор освен да започнат 

да окупират или да отнемат насилствено територии една от 

друга. Тогава Ленин казва, че „новите крадци” се появяват до 

старите „крадци”. Точно това става и на световния офшорен 

пазар – световната офшорна система беше твърде успешна 
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през последните 50 години и огромните суми, които бяха 

събрани, просто станаха твърде голямо изкушение за тези, 

които искат да ги притежават. И тук отново, новите крадци 

се появяват до старите. Преди около 15 години започна 

един процес, който разтърси из основи световната финан-

сова система. ОИСР започна да изготвя препоръки към 

световната банкова система и един от основополагащите 

елементи бе да се постигне пълната прозрачност на бизнес 

и финансовите структури в световен мащаб. Техните цели 

бяха да се разкрият и идентифицират крайните собстве-

ници зад компаниите и финансовите транзакции, както и 

проследяваненето на финансовите процеси. Успоредно 

с това, те също така предефинираха термина „пране на 

пари” (въпреки, че не съществува единно определение в 

световен мащаб), и общо взето обявиха война на реше-

нията, които позволяват на доходите и капитала да избягват 

високите данъчни ставки, като използват възможностите на 

държавите с ниски налози. 11-ти септември 2001 г. даде на 

процесите огромна инерция. Атаките срещу кулите-близ-

наци в Ню Йорк дадоха на ОИСР идеалното извинение, и от 

този момент нататък борбата с прането на пари престана 

да е единствената цел в зрелищния публичен дебат. Към нея 

се включи и „превенция на финансирането на тероризъм”. 

Ако сте чели законодателството на която и да е държава в 

областта на прането на пари, всички закони започват с 

нещо такова: „Парламентът на…, с цел да предотврати 

прането на пари и финансирането на тероризма, прие 

следния закон…”

През последните 10 – 15 години наблюдаваме как пре-

поръките на ОИСР „убиха” световната банкова система. 

Така наречените „отдели за съответствие” започнаха да се 

появяват в банките, и като някакви всемогъщи гуверньори 

вече диктуват, до ден днешен, за кого и при какви усло-

вия банките да отварят сметки, и какво представлява една 

подозрителна тран-

закция. Те преписват 

и налагат препоръ-

ките на ОИСР, без 

нито за момент 

да се замислят за 

щетите, които ще 

претърпи бизнес секторът. Всичко това става, докато упра-

вителите на банки стоят наоколо и наблюдават как новите 

смехотворни правила отнемат печалбите на банките им. 

Ако някой се опита, в днешния глобализиран свят, да 

отвори банкова сметка в държава, различна от своята, това 

често се оказва изключително трудна задача. В момента е 

по-трудно да се учреди компания в държава с благоприятен 

данъчен режим, отколкото в Англия, САЩ или Германия. Ако 

при формирането на компания на Сейшелите сме прину-

дени да искаме от клиентите безброй документи, в Щатите 

и в Германия адвокатът или нотариусът само ще Ви поиска 

личните документи, ако въобще Ви иска нещо. 

Ако, не дай си, Боже, поискаме да отворим банкова 

сметка на тази компания от Сейшелите, 999 от 1000 банки 

ще ни отхвърлят заради високия риск.

За един разумен човек става ясно, че тук нещо не 

е наред. Да се върнем там, откъдето започнахме: 

Прозрачността и ОИСР. Възможно ли е това? Някога светът 

на бизнеса бил ли е прозрачен? Не, никога. Ако в търговския 

регистър има записан друг човек, различен от истинския 

краен собственик,  значи картинката вече е неясна. Това 

случваше ли се, случва ли се, ще продължава ли да се 

случва? Естествено. Това не е характерно само за офшор-

ните фирми, а бизнес решение, което се прилага от дълги 

години и по много причини – заради конкуренция, заради 

физически лица на високи позиции в управлението и кон-

фликт на интереси. Това никога няма да се промени и 

бюрократите в ОИСР са твърде наясно с това.

Финансиране на тероризъм. Има ли по-малко терористи 

днес, или по-скоро, наистина ли е прекъснато финанси-

рането на техните организации? ОИСР, с препоръките си, 

се бори със зъби и нокти срещу транзакциите в брой и се 

опитва по всякакъв начин да ги ограничава. Нападенията в 

Лондонското метро през 2005 бяха организирани само за 5 

000 лири. Почти всяка терористична клетка по света може да 

събере това количество от последователите си в рамките на 

един ден; не им трябват банки за това. В случая с „Ислямска 

Държава” например, тя се финансира с приходи от петрол-

ните залежи на своя територия. И ако това е така, явно всяка 

банка ще е длъжна да работи с тях, ако не иска да про-

пусне милионите петролни долари.
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Веднага трябва да спрем на това място, защото стиг-

нахме до много важно заключение – за долара. Какво е 

американският долар в момента? Единствената наистина 

глобална валута, която се приема навсякъде и може да 

се обменя срещу местна и чуждестранна валута. Според 

публикуваните данни, почти 900 милиарда щатски долара 

са отпечатани през 2012 г. Близо 75% от тях са били в обра-

щение извън САЩ. Американският долар е валута, която 

се приема като средство за разплащане, независимо от 

датата на издаване. Ако една банкнота е на 100 години, 

тя е на 100 години и това е. Какво следва от всичко това? 

Американската валута дава най-добрите възможности за 

уреждане на т.нар. „черни транзакции”. Ако това е така, 

защо не се опитат да решат този проблем, а също – защо 

ОИСР не препоръча на САЩ да спрат 

да печатат долари за останалия свят?

Или може би те могат да реализират 

на практика израелския план за пълното 

премахване на парите в брой от иконо-

миката? Ако искаха, биха могли да го 

направят. В страна, в която можеш да си 

купиш сладолед на ъгъла и да платиш с 

кредитна карта, биха могли да премах-

нат кешовите разплащания без особени 

притеснения. Но не го правят. Нещо 

повече, забъркват се в някои много 

интересни скандали, като случая с изпирането на пари от 

Wachovia Corporation преди няколко години (голяма банка 

в САЩ). За по-малко от година повече от 370 милиарда 

долара минават през банката от САЩ към мексикански 

чейндж бюра. Без изключения, това са пари от наркотици, и 

то представляваше 25% от мексиканския национален доход 

за същата година. Това не е ли забелязано от някой орган 

за набюдение в Щатите? Добър въпрос. В крайна сметка 

Wachovia плати някаква глоба от около 200 милиона долара 

и въпросът беше решен, а всичко продължи по старому. 

Парите от продажбата на наркотици все още успяват да 

проникват в световната финансова система. Глобалният 

оборот от наркоиндустрията се оценява на около 500 мили-

арда долара годишно. 60% от това число са свързани с 

Щатите. Днес дори американската мечта е непостижима 

без наркотици, а финансирането им в такъв мащаб е невъз-

можно без банките. Дали ОИСР или някоя друга влиятелна 

международна организация е порицавала Щатите заради 

това? И дори ако са го правили, имало ли е последици? 

Един мой приятел, който преди беше полицай, прекара 

известно време на обучителни курсове в Щатите. Неговите 

американски колеги го развели из Тексас и му показали 

пътищата, по които се пренасят наркотиците, преди накрая 

да го заведат в склада, където се държали иззетите нарко-

тици. Нашият човек, един много последователен полицай, 

попитал как те биват унищожавани. Последвала мъртва 

тишина, и никой не бил в състояние да му отговори. Едно 

съмнение се появило в съзнанието му – дали въобще ги 

унищожават?

Разбира се, във всичко това има един 

много важен елемент: забраната. Ако 

наркотиците бяха легално достъпни в 

аптеката, е много вероятно картелите 

да не можеха да правят такива огро-

мни печалби всяка година. Днес точно 

това се случва на световния офшорен 

пазар. Като налагат препоръките си в 

световен мащаб, служителите на ОИСР 

ограничават, забраняват и на практика 

убиват възможностите за правене на 

бизнес. ОИСР се бори срещу всеки, който не приема пре-

поръките им. Освен САЩ. Съшите, които са освободени от 

почти всичко, което ОИСР диктува на останалия свят. Там 

все още е възможно да се регистрира компания, без дори 

да се предостави по факса копие от личните документи 

на собственика от агента, който формира компанията. 

В офшорните юрисдикции, тъкмо напротив, всеки човек, 

който участва във формирането на компанията трябва да 

предостави двадесетина различни документи. Офшорните 

юрисдикции са длъжни да поддържат изрядни архиви, а 

последната идея е да се въведе и регистър на крайните 

собственици. В САЩ, от друга страна, в случай, че се изис-

ква данъчна декларация въобще, се посочват съвсем малко 

подробности.
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ОИСР налага системата за автоматичен обмен на 

информация върху световната банкова система. Щатите 

обаче не участват, защото, видите ли, те имат собствена 

FATCA регулация отпреди, и обменят информация по този 

начин. Вярно е, че те се концентрират основно върху собст-

вените си данъкоплатци, за да се подсигурят, че нищо не 

остава скрито за данъчния служител. Чужденците не са 

толкова интересни, особено ако се налага да съобщават 

за средствата, които държат в Щатите. Явно САЩ елегантно 

се измъкват от участие в световния процес по обмяна на 

информация, приемат я с удоволствие, 

но не така стоят нещата с предоставя-

нето и. Още повече, те не винаги имат 

възможността да я предоставят. Въпреки 

международните данъчни споразуме-

ния, в определени случаи те не могат да 

изпълнят изискванията, защото системата 

им не го позволява. Например, Щатът 

Невада, няма споразумение за обмяна 

на информация с Вътрешната при-

ходна агенция, която е американската 

данъчна институция на федерално ниво. 

Ако чуждестранна данъчна институция се 

интересува от тези компании, ще остане 

с празни ръце. Невада е извън мрежата за 

предоставяне на информация. Ако се замислим, ще видим 

възможна връзка между бизнеса с казина и Невада. Това едва 

ли е случайно. Нима не е същото, ако ротативките са свързани 

с местната данъчна администрация, когато никой извън кон-

кретния щат не получава информация за това? Значи може би 

машините въобще не са свързани. И там също…

От десетилетия специализираните издания ни съвет-

ват да избягваме Щатите за формирането на компании 

винаги, когато това е възможно. Данъчните закони са сложни, 

Агенцията е стриктна, а нарушаването на закона се наказва 

дори със затвор. Единствено пребиваващи в Америка и лица 

с издаден Работодателски идентификационен номер могат 

да имат банкови сметки там. Всичко това успя да откаже мно-

зинството клиенти, които се интересуват от създаването на 

компании и банкови сметки в Щатите. Преди въвеждането на 

регулациите FBAR през 2011, все пак броят на регистрираните 

LLC и LTD компании в САЩ достигаше стотици хиляди, въпреки 

че най-често си откриваха сметки извън Щатите. От 2011 обаче 

тези сметки станаха обект на един доброволен доклад, който 

трябваше да се подава всяка година в Агенцията. Днес обаче 

ситуацията видимо се променя.

В началото на октомври тази година присъствах на прес-

тижна данъчна конференция в Монако. Темата на една от 

презентациите бе следната: Организирането на свободни 

от облагане Тръстове в САЩ. Английският Тръст по Общото 

право датира от около 800 години, и както в миналото, така 

и днес, остава един от най-значимите 

и сложни инструменти в сферата на 

защита на авоарите. Има няколко вари-

анта на Тръста в страните на Общото 

право, от Австралия през Нова Зеландия 

до Нормандските острови. Форматът 

също е широко разпространен в Щатите, 

въпреки че ударението върху липсата 

на облагане е нов акцент. Всичко, което 

е освободено от данъци, се забранява 

на всички, и после, когато безбройните 

малки данъчни убежища видимо започ-

ват да губят битката, САЩ оставят вратата 

леко отворена и дава възможност на 

минувачите да надникнат. А ако е само 

леко отворена, какво повече трябва, за да се отвори напълно 

за посетители? Това е само една малка стъпка. Ако с вре-

мето американското законодателство спре да изисква 

номер на работодател, капиталът ще може да се върне в 

американските сметки. Всичко, което се изисква за тази цел, 

е въвеждането на думичката „не” на правилното място в регу-

лациите: „физическите лица със сметки на американски 

компания НЕ е необходимо да придобиват работодателски 

номер”. Дори и най-отдалечените островни държави в Тихия 

Океан имат американско посолство или поне консулство. 

Сертифицирането на подписите за откриване на американ-

ска банкова сметка не би било проблем за тях. Всъщност, 

даже биха имали сметка от сертифицирането на доку-

ментите. По този начин, дори не е необходимо да се пътува 

до Щатите, за да се отвори сметката, а всичко ще става от 

разстояние.
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И какво, ако нищо от това не се случи?

Естествено, всеки има правото да твърди, че това е 

просто една добре изпипана теория на конспирацията, 

която няма нищо общо с реалността. Ако ти, скъпи чита-

телю, имаш такива мисли, то аз се радвам за теб. Няма да 

започна да защитавам опитите на Америка да бъде „све-

товен полицай“ с примери от историята, въпреки че има 

голям брой такива след края на Втората световна война. 

Вместо това нека всички ние забравим какво се случи в 

миналото, сякаш никога не е било написано. Няма никаква 

манипулация на системата, всичко става независимо от 

външни интереси в духа на справедливостта и световната 

финансова система се завръща към нормалния си път, а 

хората биват прокудени от ниските данъци към по-високи 

ставки.

Чудя се дали това наистина е възможно. Имам сериозни 

съмнения. Правилата на играта в икономиката са останали 

непроменени хиляди години и независимо от това дали 

пазарът е манипулиран или има свободна конкуренция, 

пазарните механизми ще победят и конкуренцията винаги 

ще води участниците към най-ефективните решения. Тези, 

които искат да са победители в бъдеще, ще се оглеждат 

за инструментите, методите и възможностите, които ще им 

позволят да са по-успешни от конкурентите си. Законът за 

печалбата също няма да се промени в бъдеще. В най-край-

ния случай е възможно да бъде изкривен от навлизането на 

монополи, но дори и там ефектът рядко ще бъде пълен.

През последните 25 години съм се срещал с мнозина успешни 
бизнесмени и забелязах пет типични характеристики. 
Повечето от тях съчетават комбинация от всичките пет. Естествено, това е много субективно, 
но със сигурност си заслужава да се вземе предвид.

1

2
3

4
5  

Свободата или жаждата
 за свобода

Стремежът към 
ефективност

Възможността да се поема 
риск, като същевременно 

се цели и обезпечаване на 
сигурността. 

Дискретност

Данъчна оптимизация

Един бизнесмен с творчески намерения не 
може да бъде вкаран в ограничаваща рамка. 
За да има възможност креативността му да 
се развие, индивидът се нуждае от опреде-
лена степен на свобода - както във физиче-
ски, така и във финансов аспект.

Мнозинството от тези хора не искат просто 
да направят нещо заради самия бизнес. Те 
искат да го направят както трябва – по-до-
бре, по-организирано, по-рентабилно и т.н.

Това може и да изглежда противоречиво, но случаят изобщо не 
е такъв. Има риск при стартъп компаниите, особено в ранните 
етапи. Невъзможно е да се премине началната точка, без да 
се поеме някакъв риск. Щом обаче компанията е достигнала 
определено ниво, то тогава желанието да се поставят активи-
те на сигурно място и да се диверсифицира портфолиото се 
появява моментално

Ако има нещо, което си заслужава да бъде обсъдено, това не 
означава, че всеки трябва да знае за него. Данъчният инспек-
тор не трябва винаги да представлява най-голямата опасност 
за един успешен бизнес, а по-скоро конкурентите или дори 
приятелите, бизнес партньорите или членовете на семейство-
то. Един добре разположен „познат“ може веднага да започне 
да работи за нас или дори срещу нас.

Планиране и регулиране на плащането на 
данъци, управляването на процеса, вместо да 
бъдем зависими от него. Един успешен бизнес-
мен никога не се оставя просто така на течение-
то, а винаги се опитва да вземе възможно най-м-
ного от всеки поток. Той иска да регулира колко 
данъци ще плати и къде и кога ще ги плати.
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През последните 30-40 години това, което като цяло опис-

ваме като „офшорни решения“ е спомогнало значително 

за постигането на горното. Фразата включва създаването на 

компании, отварянето и управлението на банкови сметки и 

възможността за дискретно ръководене на даден бизнес. 

Чудя се, дали наистина това ще се промени през идващия 

период, само защото през 2017 г. явно ще започне автома-

тичният обмен на информация. Не мисля така. Описаните 

по-горе характеристики ще продължат да се проявяват във 

философията на успешните предприемачи, тъй като без 

тях те няма как да са успешни. Ако исках да илюстрирам 

настъпващата промяна, бих използвал следното сравне-

ние – да вземем една или две от осите на една графика и 

да преместим едната ос по-далеч, а другата по-близо до 

съществуващата крива на графиката. Формата на гра-

фиката няма да се промени, а само разстоянието между 

осите би било различно. Тези, които разберат това, ще оста-

нат добре ориентирани, ще продължат да бъдат успешни 

и в бъдеще, а останалите ще започнат да изостават или ще 

отпаднат напълно.

В миналото офшорният свят беше мястото, което както 

физически, така и виртуално предоставяше възможности за 

реализацията на описаното по-горе. Сега те се опитват да 

премахнат това от системата чрез административни регу-

лаци. Питам се, може ли това да успее, като се има предвид 

цялостната склонност на икономиката да се подчинява 

на законите? Съмнявам се. В краен случай, всичко ще се 

завърне, но с други дрехи, а основните елементи ще носят 

отличителните белези на предишните. Ерата на ОФШОР 2.0 

вече е започнала.

Заложници на банките

Паралелно с реалните процеси, които се случват в света 

на бизнеса, или може би леко извън синхрон с тях, са също 

така финансовите процеси. Изпълняването на тези финан-

сови процеси е почти невъзможно без намесата на банките. 

Днес банките играят все по-голяма роля, независимо дали 

в живота на отделния човек, семейството, компания или 

група от компании. От време на време те буквално упра-

вляват живота и смъртта, като цялостното финансиране на 

дадена ситуация, транзакция или събитие зависи изцяло от 

тях. Възможността ни за договаряне с банките, освен ако не 

говорим за много, много голяма компания, е изключително 

слаба. Най-често банките диктуват условията.

Наблюдаваме това и много често се борим с него във 

връзка с всяка чуждестранна компания. По много поводи съм 

писал за особеностите на тази ситуация в по-ранни броеве 

на бюлетина на Лавеко. За това как банките пренебрегват 

цялата разумна логика на правенето на бизнес, определяйки 

регулациите, които клиентите трябва да приемат и по отно-

шение на оценката на риска, свързан с транзакциите на 

клиентите.

Също така много пъти съм обръщал внимание на всемо-

гъществото на юридическите отдели. Преди няколко дни един 

банкер, когото познавам от 20 години, дойде да ме види. Той 

е работил за различни банки, имал е опит както с малки, така 

и с големи финансови институции, но практически винаги 

е работил с международни клиенти. Така че ситуацията не 

му е непозната. Неотдавна, след 7 години отсъствие, той се 

завръща в една банка, в която преди е имал редица успешни 

години. Мислел си е, че просто ще продължи от там, където 

е оставил нещата. Въпреки това, още първия ден менидж-

мънтът го привиква на разговор. Дават му да разбере ясно 

и недвусмислено, че всичко се е променило за тези седем 

години, че юридическият отдел сега диктува условията, и че 

той трябва да има това предвид и да не се опитва да действа 
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според предишния си опит, тъй като това би му донесло 

сериозни неприятности.

Имах и възможността да си поговоря с редица адвокати, 

работещи в областта на „отдели за съответствие”, естест-

вено за неща, свързани с моята професия. Обобщено, 

мога да заявя, че в света не най-талантливите адвокати са 

на постовете отговорник на юридическия отдел в банка. 

Мнозинството от тези хора нямат абсолютно никакъв опит в 

бизнеса и като такива подхождат към поставените им случаи 

с манталитета на руски бюрократ. Независимо дали ни 

харесва или не, така стоят нещата и можем да очакваме, че 

ще останат така и в близкото бъдеще. Едновременно с това 

банките ще продължат да са важен фактор, дори ключов 

фактор, в бъдещите бизнес процеси. Банките решават на 

кого ще отворят и ще поддържат сметки и на кого няма, както 

и какви транзакции са склонни да приемат.

Бъдещи тенденции

Кого всъщност харесват банките? Това е труден въпрос, така 

че нека приемем по-лесен подход – кого банките не харес-

ват и не приемат като му покажат вратата, независимо дали 

това ще се случи веднага или след известно време. 

Да започнем с това, че всеки непознат бива гледан 

с подозрение. В нашия глобализиран свят, в който 

информацията и парите могат да пътуват с хиляди километри 

за части от секундата, на един чужд човек или компания се 

гледа като на подозрителен, рисков и опасен. Най-малкото 

това е така, според системите за оценяване на риска, които 

се използват от значителна 

част от банките. И ситуацията 

ще става все по-лоша – в епо-

хата на интернет ние ставаме 

все по-чужди и по-отдалечени 

един от друг, или по-точно, 

банките стават все по-отда-

лечени от нас.

„Нежелани“ са ком-

паниите, с които все 

по-малко банки са склонни 

да работят. Като цяло, именно 

в юрисдикциите с ниски данъци до ден днешен регистрите 

на компаниите все още не пазят данни за директорите 

или собствениците на компаниите. Там няма изискване да 

се изготвят одитирани финансови отчети. В тази категория 

попадат най-значителните световни офшорни юрисдик-

ции, включително Британските Вирджински острови (БВИ), 

Белиз, Панама, Сейшелите и т.н. Съдбата им в бъдеще все 

още не е ясна, но днес изглежда, че бавна, но сигурна гибел 

грози тези юрисдикции. Особено ако цялата им дейност се 

свежда до „производство на хартия“ и не стане възможно да 

се отварят сметки в местните банки с тези документи. Такава 

банкова инфраструктура липсва в БВИ например, но дори и 

в Панама, където съществува, изискванията за откриване на 

нови сметки са толкова строги, че и без това никой не иска да 

ходи там. Не е по-добра и ситуацията в Белиз, а на 31 октом-

ври 2015 г. местният клон на Барклейс Банк на Сейшелите 

изгони всички съществуващи офшорни клиенти и няма 

никакво намерение да приема нови.

„Нежелани“ са и някои дейности на компаниите. 

Освен дискриминацията към офшорните компании 

банките също така смятат голям брой дейности за рискови, 

или „деликатни“. Дори и да не отхвърлят заявката за откри-

ване на сметка на дадена компания, в 99% от случаите те със 

сигурност няма да приемат компании, които например са 

свързани с дейности от финансово естество или работят в 

сходни сфери. Това включва дейности като събиране на 

депозити и подобни. Форекс транзакциите са недопустими в 

случаи, в които компанията би управлявала парите на своите 

клиенти. Те се пазят от агенции за набиране на персонал и 

дейности, свързани с голям 

брой клиенти. Предприятия, 

търгуващи с електронно обо-

рудване, главно с мобилни 

телефони, могат да очакват 

особено взискателни про-

верки. Нещо повече, почти 

всичко свързано с интер-

нет продажби или услуги 

се смята за изключително 

съмнително. Да, в епохата 

на интернет, в която всеки е 
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в мрежата, банките не приемат чуждестранни компании, 

който извършват транзакции в интернет.

Без съмнение има голям брой измамни дейности, 

криещи се в интернет и това е безспорен факт. 

Следователно, логично е, че банките биха забранили достъпа 

на значителна част от тези компании до системата, тъй като 

не искат да поддържат бизнес отношения с тях. Компания, 

работеща със сайтове за възрастни, сайтове за запознан-

ства, онлайн аптеки или сайтове, продаващи електронни 

устройства, биха се оказали в особено трудна ситуация, 

когато се опитат да отворят сметка на чуждестранна ком-

пания в практически всяка банка на света. Именно в този 

момент за много хора ситуацията се изяснява – ние наис-

тина виждаме края на една епоха. Днес и дума не може да 

става за това, което беше възможно при банките преди 5 или 

10 години. Точно както банкерът, завърнал се след 7 години, 

клиентите също така трябва да се изправят пред променя-

щите се изисквания.

В последния брой на бюлетина на Лавеко описах изклю-

чително крайния пример на малтийска банка, поставяща 4 

условия за отваряне на сметки:

1. компанията трябва да е регистрирана в Малта

2. компанията трябва да има реален офис в Малта

3. компанията трябва да провежда бизнес дейността си 

в Малта

4. бенефициерите на компанията трябва да са рези-

денти в Малта

Всичко това е много хубаво, но със сигурност не е „све-

товно банкиране“, а по-скоро типичният подход на „местното 

банкиране“ Една такава банка не би могла реално да 

обслужва международни клиенти или може би дори не 

иска, заради което налага на своите клиенти такива строги 

условия.

От гореописаното бъдещето може лесно да се пред-

види - и най-вече от първите две точки. Банката и компанията 

трябва да са в една и съща държава, която също така трябва 

да е и седалището на мениджмънта на компанията. Ако те 

наистина искат да спазват този принцип, то броят на игра-

чите на световната сцена ще намалее драстично. Малките 

юрисдикции без нужната инфраструктура няма да имат въз-

можността да покрият изискванията. Ако си спомняте какво 

написах преди няколко параграфа: „Нашата банка не ви 

иска, тъй като сте регистрирани като компания в юрисдик-

ция с ниски данъци“. Това, което сега наблюдаваме е: „Не 

можем да приемем вашата компания с ниски данъци, дори 

и в държавата, в която сте регистрирани, тъй като нямаме 

нужната банкова инфраструктура“. Примката очевидно се 

затяга.

Бихме могли да погледнем към всяко от най-значимите 

места за създаване на компании от тази гледна точка – 

сигурен съм, че ще е интересно четиво. Въпреки това в този 

момент въпросът не е „кой не приема“, а вместо това „кой 

приема“, кой ще изплува и ще има възможността да предос-

тави на клиентите приемливи решения? Забележете, че не 

казах „идеални“ условия, тъй като такива вече не съществуват. 

Целта е предоставянето на 

приемливи решения, които 

наистина работят.

Въпреки че списъкът е 

непълен, бих искал да спо-

мена няколко страни, които 

биха могли да задоволят дори 

и най-стриктните изисквания 

от гледна точка на данъчно 

облагане, прозрачност, 

както и банкова и допълваща 

инфраструктура. 
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Хонконг

Лихтенщайн

България

Кипър

Обединените 
арабски 

емирства

Той е един от най-големите финансови центрове в света и продължава да използва 
английската система на обичайното право, дори и след като стана част от Китай. 
Съгласно принципа на териториалното данъчно облагане, печалбата придобита от хон-
конгски източници се облага с данък от 16,5%, докато печалбата придобита извън Хонконг 
е освободена от данъци. Годишни одитирани счетоводни баланси, изготвени съгласно 
Международните стандарти за финансови отчети, трябва да бъдат предавани на мест-
ните данъчни служби. Въпреки че процедурата по откриване на сметки може да бъде 
малко по-трудна, банките в Хонконг са годни да открият сметки на компании, регистри-
рани в Хонконг, които имат реални бизнес връзки с Хонконг, останалата част от Китай 
или азиатския регион. Хонконг е подписал и продължава да подписва споразумения за 
избягване на двойно данъчно облагане с все повече страни.

В страната на свободните търговски зони освобождаването от данъци се разглежда 

като културна традиция в бизнеса. От септември 2015 г. за всички компании в ОАЕ е 

задължително да изготвят счетоводна документация, но компанията е свободна сама 

да избере формата и при липсата на местна данъчна власт самата компания е тази, 

която трябва да съхранява данните за 5 години. Има няколко банки в ОАЕ, които са 

склонни да поддържат партньорство с компании, чиито директори и/или собственици 

не се намират на територията на Емирствата. ОАЕ постоянно подписва нови спора-

зумения за избягване на двойното данъчно облагане.

В международен план кипърската инфраструктура е на изключително високо ниво, 

със солидни основи за бъдещето, базирани на 40-годишната история на острова в 

международния финансов свят. Печалбата се облага със ставка от 12,5%, годишните 

одитирани счетоводни баланси трябва да бъдат представени пред местните данъчни 

власти и голям брой банки са склонни да сътрудничат. Кипър е едно от последните 

останали места, в които и сега е възможно да се отварят сметки на чуждестранни 

компании, а не само на регистрираните там. Кипър е подписал повече от 60 спора-

зумения за избягване на двойно данъчно облагане.

Минидържава в Европа със солидни основи и завършена финансова инфраструк-

турам, способна, като Кипър, да предложи услуги на чужденци. Корпоративният 

данък е 12,5% и тук също всяка компания и фондация е длъжна да изготви одитиран 

годишен отчет. Лихтенщайн има споразумения за избягване на двойно облагане със 

сравнително малък брой страни. Банковата инфраструктура в Лихтенщайн се смята 

за една от най-сигурните в света. Качествата на банкерите и финансовата култура 

на страната са безпрецедентни както в Европа, така и в целия свят.

Въпреки че тази малка страна в момента не е в списъка на международните финан-
сови центрове, нейната икономическа и данъчна политика през последните 10 години 
превърнаха България в силно конкурентна, всъщност достатъчно конкурентна, за 
да мери сили дори с Кипър. Корпоративният данък в България е 10%, независимо от 
размера на печалбата. Като член на ЕС, компаниите са длъжни да подават годишни 
финансови отчети към местните данъчни власти в съответствие с международните 
стандарти. Българските компании могат да се възползват не само от споразуменията 
за избягване на двойното данъчно облагане, но също така и от ползите на европейските 
директиви. Българската банкова система е относително стабилна и големите меж-
дународни банки, присъстващи в страната, предлагат много добри възможности на 
местните компании за отваряне и поддръжка на банкови сметки.

Бъдещи тенденции 
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Бих искал да спомена Малта като шеста в списъка, но днес 

Малта се е превърнала в страна, в която банкови сметки не се 

откриват, дори за местни компании. Отношението на малтий-

ските банки се промени драстично през последните една-две 

години. Стана практически невъзможно да се работи с тях. 

Малта е започнала да се изолира от пазара.

Разбира се, горният списък и категоризация са крайно 

субективни. Бих искал също така да кажа няколко думи и за 

банките в малките карибски държави. Въпреки това, тези дни 

техният принос към международния пазар е относително малък 

и с тях е донякъде трудно да се работи, поради бавната реак-

ция на запитвания от страна на клиенти.

Също така е трудно да се споменат компании, регистри-

рани в САЩ. От 2011 г. насам банките по света систематично 

затваряха сметките на американски дружества, считайки ги 

за прекалено рисковани. Въпреки това една такава компания 

без американска сметка в банка има изключително ниска 

стойност и в най-добрия случай може да се използва за холдин-

гови цели. В някои случаи дори и тогава, е задължително да се 

отчита пред IRS (Internal Revenue Service - Служба за събиране 

на данъците), спазвайки регулациите на FBAR (Foreign Bank and 

Financial Accounts report – доклад за чуждестранни банкови и 

финансови сметки).

Системите в описаните по-горе страни отговарят на отно-

сително строгите очаквания по отношение на прозрачността. 

Типична характеристика на тези юрисдикции е, че данните на 

директорите на компаниите, а в някои случаи и на акционерите, 

са достъпни в публичните регистри. Годишните отчети, под една 

или друга форма, също са задължителни във всяка от изброе-

ните страни и това помага за налагане на прозрачността.

Автоматичният обмен на информация 
– тайната, който всеки иска да знае

Не искам да омръзна на всички с подробно предста-

вяне на личното си мнение. Все още вярвам, че цялата идея 

е обречена да се провали от самото начало – или всички 

страни по света ще подпишат, или големите страни ще се 

бият за плячката и за това кой какво печели и губи.

Да приемем, че греша и че обменът на информация запо-

чне през 2017 г. Дори в най-добрия случай това ще бъде само 

отчасти вярно. Има цяла група държави, които ще се присъ-

единят чак през 2018 г. Процесът може да бъде наблюдаван 

на сайта на ОИСР, където постоянно се обновява списъка с 

участващи държави и с подписаните споразумения.

Въпреки това в момента никой не може да каже нищо със 

сигурност. Ако говорим с 10 банкера ще получим от тях 12 

различни версии. На теория, всеки разработва своя система 

на базата на насоките 

на ОИСР, но въпреки това 

има големи различия в 

тълкуванията на регула-

циите и препоръките. 

Самата ОИСР дава на 

банките огромна степен 

на свобода. Един пример за това е при документите, които 

могат да бъдат приети от клиента с цел на идентификация. 

В случая на доказване на адрес, което може да бъде изклю-

чително важно от гледна точка на бъдещите доклади, той е 

оставен изцяло в ръцете на банките, които да решат какво 

смятат за допустимо. Досега клиентът можеше да донесе 

сметка за ток в банката като доказателство за адреса си и 

това ще остане така и в бъдеще. Разбира се, банката може 

да откаже да приеме документа ако подозира, че не е истин-

ски. Това без съмнение ще е от изключителна важност, тъй 

като адресната регистрация ще определя на кои страни да 

бъдат изпращани отчетите или дали, в зависимост от услови-

ята на сключените споразумения, ще бъде нужно да се дава 

отчет на страната, за която става дума.

Все още сме съвсем в началото на процеса така че никой 

не може и не смее да налага прибързани и твърди правила. 

Нито пък сме получили каквато и да е писмена информация 

от банките. Всичко, което научаваме, винаги е от уста на уста 

и винаги се придружава от шаблонната фраза, че то може 

да бъде променено или изменено в бъдеще и че правните 

екипи работят по въпроса.

Това, което изглежда относително сигурно, е времето. 

Първият период на даване на отчет ще покрие календарната/

финансова 2016 г. (двете могат да бъдат разглеждани като 

една, тъй като отчетът се отнася за календарната година). 

За закритите през 2016 г. сметки в отчета ще бъдат отразени 

данните към момента на затварянето. В останалите случаи 
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ще бъде отчетена ситуацията към 31 декември 2016 г. Първите 

отчети ще бъдат изпратени на данъчните власти през септем-

ври или октомври 2017 г.

На кого ще се отчитат те? Според банката, с която разго-

варяхме, ако крайният собственик държи 25% от правата в 

дадена компания, тогава ще бъде подаван отчет. В случаи на 

компании, в които биват държани по-малко от 25%, няма да 

бъде изготвян отчет. В случаи на лични сметки е по-просто – 

тъй като сметките най-често се държат от 1 до максимум 2 

индивида, те не могат да избегнат отчета.

В случаите на тръстове има изискване за отчетността по 

отношение на учредителя, попечителя и крайният собстве-

ник. Тъй като самият тръст не е юридическо лице, указанията 

на ОИСР отделно третират изискванията за отчитане на тръ-

стове. Има изискване да се прави отчет на учредителя, но 

ако се замислим за това, учредителят може да бъде индивид, 

но може да бъде и компания, например офшорна компа-

ния. Попечителят не представлява особен интерес тук, тъй 

като те често това са професионални компании или инди-

види, местни жители от някоя юрисдикция с ниски данъци. 

Най-засегнати от изискванията за отчетност са крайните соб-

ственици. Отчети се изготвят за крайните собственици, ако 

те получават под някаква форма разпределение от активите 

или определена сума по техните лични сметки, при условие, 

че тя идва като заем.

При тази банка описаното горе отношение към дискре-

ционен тръст важи и за дискреционни фондации, когато 

техният управителен съвет, а не крайните собственици са 

тези, които решават кой какво получава от активите на фон-

дацията. Неслучайно писах за Панамската фондация в 

миналия брой на бюлетина. Това е най-развитият инструмент 

в полето на защитата на офшорни активи и ще продължи да 

се ползва с голям успех и в бъдеще.

Със сигурност не последни думи

През последните 20 години чувам това в края на всяка 

година: това ще бъде твоята последна година, цялата 

офшорна индустрия ще замре. Първият такъв пророк на края 

дойде в офиса ми около Коледа през 1995 г. Сега, месец 

преди Коледа 2015 г., аз току-що прочитам, че местни пред-

приемачи в Уелс са гневни и всички искат да се преместят 

в офшорки. Те правят това като протест срещу политиката 

на избягване на данъци на големи мултинационални компа-

нии като Гугъл, Амазон и Фейсбук. Все пак минаха 20 години, 

а хората продължават да говорят за офшорни решения. За 

щастие.

Това показва, че световната икономика си е жива и здрава 

и няма да затвори врати. Пазарните сили работят, основните 

закони, действащи от хиляди години все още са валидни, 

данъчното съревнование е и ще остане един от основните 

фактори при конкуренцията. Тези, които искат да останат 

успешни няма да имат друга опция, освен да се възползват от 

тези възможности. Тъй като ако не го направят някой от техните 

конкуренти със сигурност ще го направи.

Тъй като този анализ е предвиден също така и като 

реклама на Лавеко, моля, позволете ми да включа компани-

ята за малко. Този път няма да говоря за нашите 8 офиса по 

света или фактът, че сме в бизнеса 24 години. Вместо това, 

бих искал да спомена защо клиентите идват при нас. Ние 

им даваме точно това, което представяме в сайта ни. Това е 

най-малкото, което можем да направим. Все повече клиенти 

идват при нас, след като са купили компании някъде дру-

гаде, но след това са разбрали, че те няма да могат да им 

помогнат да си отворят банкови сметки, да им дадат съвет 

или дори да им поръчат сертификат за актуално състояние. 

Днес дойде един клиент, който искаше да закрие компания, 

която е купил другаде. Чудя се какво са направили на горкия 

човек, след като има толкова малко вяра в бившия си достав-

чик на услуга, за да иска ние да уредим дори закриването на 

компанията му.

Изглежда все по-възможно, че в ерата ОФШОР 2.0 услугите 

на “Направи-си-сам” компании вече няма да са достатъчни. 

Но именно заради това сме тук, за да може и в бъдеще да ни 

потърсите.

С най-топли чувства,

Ласло Варади

LAVECO Ltd.

OFFSHORE 2.0
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Тема

Кипър: Нулево облагане на личния доход???

Данъчните облекчения в Кипър, които бяха въведени на 16-ти 

юли 2015, промениха сериозно кипърската данъчна система. 

Те са от полза основно за лица, които попадат в категорията 

„пребиваващи в страната, без постоянно местожителство” и 

които имат приходи от капитал, който е натрупан в миналото 

или е в процес на натрупване. Голяма част от чужденците, 

които се преместват на острова и стават пребиваващи – и 

данъчно задължени лица – попадат в тази категория.

И преди въведената промяна Кипър облагаше голяма 

част от капиталовите приходи много щедро. Кипър бе на 

практика единствената държава в Европа, която дори не 

облагаше и капиталовите приходи на собствените си граж-

дани. Според по-ранните инструкции на Данъчната Служба, 

това определение се поддаваше на изключително широка 

интерпретация. Например, ако пребиваващ на кипърска 

територия продаде дялове в местна или чуждестранна ком-

пания (като по този начин осъществи капиталова печалба), тя 

не става обект на данък върху приходите. Включително и ако 

дори номинално дяловете на офшорна компания се изку-

пуват от друга компания. Продажбата на дялове в компании, 

които притежават недвижими имоти в Кипър бе изключе-

ние. Разбира се, в бъдеще ще трябва да останем нащрек, 

защото, ако единствената цел на сделката е да се придо-

бият данъчни облекчения, властите могат и да не зачетат 

прехвърлянето. По същото време, данъкът върху дивидентите 

в Кипър е крайно висок. Плащането на дивиденти е обект на 

специален данък – така нареченият „данък за отбрана”, който 

задължава пребиваващите в Кипър да заплащат 30% върху 

получените дивиденти. 

Разпоредбите, които бяха приети на 16-ти юли 2015 г. обаче, 

прокарват разделение от гледна точка на данъчното обла-

гане, между данъкоплатците в категорията „със, съответно 

без постоянно местожителство”. Какво означава терминът 

„постоянно местожителство”?

Това понятие е почти непознато за живеещите в континен-

тална Европа. В държавите, приели британското Общо право 

обаче, като Великобритания и бившите колонии Малта и 

Кипър, това е широко разпространено и стандартно понятие 

от данъчното законодателство. Става въпрос за категорията 

„с постоянно местожителство по произход”. Обикновено това 

обозначава мястото, където бащата на конкретния човек 

е пребивавал обичайно по времето, когато той се е родил. 

В случаите, когато човекът не е имал баща, се взема пред-

вид обичайното местожителство на майката. Промяната 

на „местожителството” не е толкова лесна в системата на 

английското Общо право. Дори в случай, че едно лице се 

премести от една държава на Общото право, например от 

Великобритания, в Кипър, то може да получи този статут за 

данъчни цели само след значителен период от време (17-20 

години). Според Закона за Завещанията и Наследяването, 

едно лице трябва да е плащало данъци в Кипър поне 17 от 

последните 20 години, за да получи статут на „човек с посто-

янно местожителство” (местожителство по силата на личния 

избор). Ето защо, лицата, които се преместват в Кипър в 

момента, почти без изключения попадат в категорията „пре-

биваващ без местожителство”.

Ако и когато те станат пребиваващи в Кипър за целите 

на данъчното облагане, по силата на новоприетите разпо-

редби, те няма да са обект на новия данък върху дивидентите 

в размер на 30%. Всякакви приходи от лихви също няма да се 

облагат.

С оглед на горното става ясно, че приходът от капита-

лови източници, дивидентите и лихвите на лицата, които 
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притежават статут на „пребиваващи без местожителство” 

в Кипър попадат под много благоприятен режим. Мотивите 

на законодателя са много ясни: Те искат да спечелят чужде-

нците, които са се пренесли в Кипър, за да пестят данъци, и 

които възнамеряват да използват бла-

гоприятните данъчни условия, приети 

неотдавна.

Най-вероятно два фактора са 

мотивирали промяната в данъчното 

законодателство. Първият е приме-

рът на Малта. Тя е друга държава, в 

която действа Общото право, и преди 

предлагаше подобни преимущества на физически лица 

със статут на „пребиваващи без местожителство”. Двете 

държави са близки, и големите кипърски правни кантори 

най-често имат клонове или независими офиси в Малта. По 

този начин е сравнително лесно да се прилага това законово 

решение и в Кипър. Другият фактор беше автоматичната 

обмяна на информация, която накратко означава, че от 2016 

г. ще се събира и обменя информация. Поне между държа-

вите, които първи се присъединят към това споразумение. 

Кипърското данъчно право не регулира контролираните чуж-

дестранни компании, което означава, че местно данъчно 

задължено лице може да държи средствата си във фирма 

с по-ниски данъци. Ако и когато физическото лице получи 

приход от фирмата под формата на дивидент, най-често 

облагането и на този приход ще бъде много благоприятно. 

Общо взето, те получават най-доброто от двата режима.

Процесът вече e започнал. Все повече хора реално 

се пренасят в Кипър в резултат на атрактивното данъчно 

законодателство. Въпреки че стриктните проверки и контрол 

от страна на данъчните и имиграционните служби не са 

типични за Кипър, хората със сериозни намерения и пла-

нове не се местят само „на хартия”. Друга причина защо 

Кипър е идеален за такъв вид преместване, 

е че островната държава има собствена 

данъчна служба, и всички данъчно задължени 

лица внасят данъчна декларация всяка година. 

Това е в контраст например с Дубай, където 

местните лица са освободени от данъци върху 

всякакви видове доход, понеже не съществува 

данъчна служба, нито има изискване за попъл-

ване на годишна данъчна декларация. Това обаче прави 

много трудно да се верифицира дори съвсем законно при-

добит доход.

Цените на имотите в Кипър се очаква да се вдигнат, тъй 

като един от първите етапи при доказването на статут на пре-

биваващ е представянето на договор за покупка или наем 

на недвижим имот. Тези, които имат сериозното намерение 

за подобни действия трябва да действат бързо поради две 

причини: 

На първо място, цените на имотите се повишават, и на 

второ – 2016 г. наближава застрашително бързо. Банките в 

държавите, които първи ще подпишат споразумението за 

автоматична обмяна на информация, ще влязат в системата 

през 2016 г. и през Септември 2017 г. ще изпратят първите си 

доклади, отнасящи се към предишната година. Данъчната 

година в Кипър съвпада с календарната, затова тези, които 

искат законно да се пренесат в Кипър, трябва да го направят 

най-късно до 29ти Юни.

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, грамати-
чески или други грешки. С удоволствие ще приемем всякакви забележки от ваша страна. 
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