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половина по-късно, да очакваме Панама II. Само че не беше на

Всички се вълнуваме от това,
колко реално изкопано злато има

Историята бе неизбежна, тъй като освен Мосак и Фонсека

по света?

много други правни кантори, дори по-големи от тях, са се занима-

Тема
Принципът на транзитното
Забравеният принцип, който все
още има сериозни предимства.
Животът на ЛАВЕКО

вежда такива консултации и предоставя услуги по бизнес дела на
клиенти от цял свят от 1898 г. Те са го направили / го правят, защото
не е незаконно, но напълно в съответствие с реда и законността.

Туитър вместо бюлетина на
ЛАВЕКО
академични

вали и все още се занимават с предлагането на данъчни решения
за своите клиенти по целия свят. Епълби е точно една от тях; тя про-

данъчно облагане

Вместо

местата, които бях изброил, а на друго място.

статии,

Може би точно поради тази причина има такава голяма разлика
между международното приемане на Панамските документи и

пазарът изисква бърза, актуална

това на „Райските документи“. Първите направиха голям „бум“,

информация.

което оказа голямо влияние върху общественото мнение за
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международния бизнес. В продължение на сед-

Но нещо започна: ефектът на бумеранга. Появяват

мици в пресата се обсъждаше това и хората го

се незабавно интересни коментари, които открито

коментираха по целия свят. „Райските документи“

заявяват: „Ами ако английската кралица имаше

бяха посрещнати със студено безразличие почти

нещо общо с офшорни юрисдикции, защо не и

навсякъде. Особено от обикновените, нормалните

аз?“ Някои гласове дори казаха: „Наистина добрите

хора. Те вече са много уморени от богатите, които

момчета са тези, които са участвали, тези, които са

избягват данъци, докато всички „нагоре“ знаят за

пропуснали, са неуспешните.“ Това означава, че

това, но нищо не е било направено в продълже-

успешните бизнесмени, знаменитостите използват

ние на десетилетия. Тогава каква е ползата от това?

офшорни техники. Ето защо, вместо незаконна,

Моментът на излизане на документите също беше

технологията ни прави по-успешни, по легален път.

зле подбран, тъй като, ако си спомняте, новината

Това е като някой, който консумира законен допинг.

се появи в неделя следобед. Неделя следобед,

Интересен факт: ако погледнем дневния оборот

когато всички са заети с

във финансовия свят,

други неща. И до поне-

той възлиза на около

делник

4000-5000

сутринта

редица

мили-

вестници вече бяха отстра-

арда долара! Доста

нили историята от първата

висока

си

Това, разбира се, е

страница.

включващ

Скандалът,

много

повече

стойност.

възможно само чрез

хора, известни мъже и политици, известни лично-

включване на финансови деривати и валутни тран-

сти и ръководители от Панамските книги, не беше

закции. По-малко известно е обаче, че повече от

толкова значителен, колкото се очакваше от журна-

50% от тези сделки се извършват чрез офшорни

листите, които го създадоха.

доставчици на финансови услуги и офшорни

Въпреки всичко, е много логично: Защо да

компании. По този начин по-голямата част от

предизвиква интерес? Обикновените хора вече

световната финансова система все още е свър-

не се интересуват от тези случаи. Бизнесмени,

зана с офшорната система! Това не би могло

известни личности, политици? Е, те са знаели през

да бъде създадено незаконно или да оцелее в

цялото време какво се случва. Защо биха се изне-

продължение на десетилетия. Това изискваше

надали? Този път чудото не издържа дори и три дни.

международните организации и правителствата
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на големите държави да го допуснат, или да се про-

трудните условия и изисквания. Стигна се до ситу-

тивопоставят формално, но да подкрепят процеса

ация, когато е почти невъзможно или много трудно

с действията си. Може би учебниците по финансо-

да се открие сметка за класическа офшорна

вата икономика в университетите не споменават

компания. След „панамските документи“ банките

това? Е, не искам да оценявам университетските

започнаха да закриват сметки, които са били реги-

учебни програми, нито техните преподаватели.

стрирани на адрес, засегнат от този скандал. Това

Откриването на „Райските документи“ беше

е ужасно несправедливо отношение, защото ако

нещо, което можеше да се очаква почти веднага

става дума за офис сграда, тогава 5-6 корпора-

след Панама. В този жанр има много компании,

тивни правни услуги могат да бъдат със седалище

по-големи от Mossack, а Appleby не е най-голямата.

на същия адрес, където са регистрирани хиляди

Всъщност размерът на информацията, съхраня-

фирми. Отделът за банково съответствие обаче

вана в банките, надвишава всички притежавани

не се интересува от това; те не могат да мислят по
такъв сложен начин.

от доставчиците. За почти
20 години, под натиска на

Това е тъжно прежи-

ОИСР, банките по света сис-

вяване и със сигурност

тематично събират данни за

сме безпомощни за

крайните собственици на

процеса, тъй като е

дружествата. В съвремен-

невъзможно да убедим

ния банков свят не може да

Shutterstock.com

юристите в банките, че

има банкова сметка, при която банката не е иден-

правят грешка. По-умните банки, които мислят за

тифицирала бенефициента на компанията. Ако

своите клиенти и за бъдещето, им дават известно

обаче банките започнат да обменят информация

време да решат проблема или да предложат

в международен мащаб, журналистите наистина

алтернативи. Например, да промените адреса на

няма да могат да повлияят на подобни истории.

дадено дружество. Разбира се, това е само козме-

Следователно, те трябваше да прибързат с пуска-

тично решение, защото проблемът утре вече няма

нето и ....

да бъде адресът, а самата локация. Например, ако

Сега нека видим какво се случи след Панама.

това е компания от Британски Вирджински острови,

Банките допълнително затегнаха вече изключително

банките няма да искат да водят сметка за нея, тъй
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като тя е регистрирана в страна с повишено ниво
на риск.

В продължение на години експертите на ЛАВЕКО
постоянно твърдят, че само прозрачните зони са в

Това ни навежда на мисълта: въпреки че обикно-

състояние да оцелеят в променящата се епоха.

веният човек е безразличен към „Райските книжа“,

Системата, развила се през последните 40-50

правните отдели на банките ще го използват като

години, трябва да се разклати и да се промени,

отлично извинение за допълнително затягане на

макар и под външен натиск. Въпросът възниква

правилата. Според мен това ще накара някои

логично: това, което съществува вече, ще изчезне

дестинации да станат напълно невъзможни за

ли? Не бих се наел да отговоря на този въпрос, тъй

работа. А най-уязвимите в този случай са класиче-

като заради моите собствени интереси отговорът

ските офшорни зони като Британските Вирджински

ми не би бил надежден. Наскоро проведох раз-

острови, най-известното офшорно място в света.

говор с един от висшите ръководители на една от

Освен това, тъй като не отговаря на изискванията за

най-големите одиторски компании в света, който

прозрачност на ОИСР, практикуващите юристи на

отговаря за одита на многонационални компа-

банките считат, че това е юрисдикция с висок риск.

нии. Според него, докато хората живеят на земята

Да, но тогава не мога да разбера нещо. Ако

и има различия между данъците, винаги ще има

цялата тази офшорна история не е незаконна, не

данъчна конкуренция. Какъв вид инструменти ще

е забранена, а дори и английското кралско семей-

използват компаниите,, защото винаги ще има

ство се възползва от нея, защо банките са толкова

търсене, а ако има търсене, в крайна сметка ще

пасивни? Не е ли тяхна работа? Разбира се, че ...

има и предлагане. На офшорни или други услуги.

беше. Собствениците на банки обаче са оставяли

Играта никога не свършва: офшорът, по един или

законодателите в своите държави да вземат такива

друг начин, вече е в Рая. 

решения, и днес се стремят да сведат до мини-

С най-добри пожелания,

мум риска, със страх да не загубят работата си.

Ласло Варади

В крайна сметка, съдбата на процеса ще бъде
решена в банките, в зависимост от това, колко и
какви възможности юридическите отдели ще оставят на бизнес отделите, и обратно. Ще се установи
нов компромис между стриктните административни правила и условията, наложени от бизнеса.
Shutterstock.com
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Преглед на юрисдикция

Делауер: забравеният офшор
Висок престиж. Щатът Делауеър е един от най-старите щати в САЩ. Присъединява
се към тях на 7 декември 1787 г.
Напълно развито търговско и дружествено право. Решенията на Съда на Делауеър
все още се считат за прецеденти на редица места в света. В допълнение, неговото
търговско право служи като образец за други държави и щати.
Във формата на LLC се прилага принципът на транзитното данъчно облагане.
Според него, дружеството не е данъчно задължено, но членовете на дружеството са
данъкоплатци на мястото, където те лично са данъчно задължени.
Фирмите в Делауеър имат данъчен идентификационен номер (TIN). Съгласно
Препоръките на ОИСР от 2019 г., банките могат да откриват банкова сметка на
дружество или да я поддържат открита, ако то има данъчен идентификационен
номер в държавата на регистрация.
Компании и от Делауеър могат да откриват банкови сметки в САЩ.
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Интересно

Колко злато има по света?
Има няколко оценки в света за това, които са

човечеството или по-скоро богатите и владе-

различни. Първо, можем да говорим за златото

телите вече са имали значителни резерви. Ето

над земната повърхност, вече извлечените за-

защо е трудно да се установи с точност...

паси, и резервите, които все още не са извлечени от дълбините на земята.

Колко още е скрито в дълбините на земята? На този въпрос отговаря американска

Някои експерти смятат, че изкопаните запа-

геоложка компания, която казва, че все още

си възлизат на около 170 000 тона, докато други

има достъпни около 50 000 тона злато, скрито

оценители казват, че тази сума може да дос-

под земята. Търсенето постоянно се увелича-

тигне 2,5 милиона тона. Човечеството добива

ва, защото съвременната индустрия използва

злато от 5000 години и първите златни монети

много голямо количество от нашата продукция

са се появили около 550 г. пр.н.е. в двора на

днес. Въпреки това, докато златото в златния ви

крал Кресъс. Според GMFS, металургичната

часовник например може да е било добито в

консултантска компания в Лондон, експерти

древен Рим и да се рециклира след време, в

по минно дело, човечеството е добило около

мобилен телефон златото се използва в толко-

13 000 тона злато до откриването на Америка.

ва малко количество, че рециклирането му ще

Те изчисляват, че световните извлечени злат-

доведе до неоправдано високи разходи. При-

ни запаси са около 155 000 тона. Данните за

близително 12% от промишлено използваното

2,5 милиона тона не се подкрепят от надежд-

злато се губи и се изхвърля всяка година по

ни изчисления. Те разчитат на примера, че за

този начин. Количеството злато, което може да

ковчега на Фараон Тутанкамон са използвани

бъде извлечено, следователно е ограничено,

1,5 тона злато, така че смятат, че в древността

докато търсенето за него постоянно нараства.
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Тема

Принципът на транзитното данъчно облагане
Принципът на транзитното данъчно облагане

отделени от активите на дружеството, и в двата

се прилага най-вече в англосаксонските държави

случая отговорността на членовете е ограничена

и е възникнал в тях. Днес се говори за принцип

до размера на техния дял.

на данъчно облагане, което обикновено се при-

Членове на LLC и LLP могат да бъдат частни лица

лага в две корпоративни форми - английското

или компании и други организации (Тръстове и

дружество с ограничена отговорност (LLP) и дру-

фондации). Печалбата не се разпределя автома-

жеството с ограничена отговорност на САЩ (LLC).

тично. Въпреки че нормалната логика на данъчното

Накратко, обобщавайки същността на принципа:

облагане е, че печалбата се разпределя като диви-

дружеството (LLP, LLC) не подлежи на корпорати-

дент към съдружниците, не е задължително тя да се

вен данък, но членовете му се облагат с данъци

разпредели изобщо (или в съотношението между

след печалбата на дружеството в страната, в която

техните дялове). Собствениците могат да оста-

са данъкоплатци. Много важна характеристика

вят печалбите в компанията като неразпределени

и за двете корпоративни форми е, че те са юри-

доходи, например, за да финансират бъдещи

дически лица, в които активите на членовете са

бизнес дейности.

LAVECO Живот

Twitter вместо бюлетина на LAVECO
Нашият

бюлетин

информира

читателите

актуализации и връзки към сайта и блога ни

за последните новини в света на бизнеса от

всяка седмица. Можете да получите достъп до

повече от 15 години. Нашите статии се опитват

нашата Twitter страница на следната връзка:

да ориентират аудиторията в обобщен вид,

https://twitter.com/Laveco_Group.

разкривайки най-важните моменти по темата.
Все пак светът става все по-бърз и ние имаме все

Можете също да получите достъп до нея чрез
нашия уеб сайт, laveco.com.

по-малко време да четем „академични“ статии

Разбира се, бюлетинът на LAVECO няма да

и анализи. Поради тази причина преминаваме

изчезне, но ще публикуваме малко по-рядко, с

към по-бърза, по-динамична “комуникационна”

обновено съдържание през 2018 година.

форма,

Twitter,

където

ще

публикуваме
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Контакти

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
cyprus@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

BULGARIA
LAVECO EOOD
104 Akad. Ivan Geshov Blvd. Entrance A,
5th Floor, Office 8, 1612 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359-2-953-2989
Mob: +359-888-126-013
Fax: +359-2-953-3502
bulgaria@laveco.com

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

SEYCHELLES
LAVECO LTD.

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.

© LAVECO Marketing Ltd., Belize

Suite 2, Oliver Maradan Bld.
Olivier Maradan Street,Victoria
Mahé, Seychelles
Tel.: +248-4-322-261
Fax: +248-4-324-932
seychelles@laveco.com

UAE
LAVECO MIDDLE EAST FZC
Conrad Dubai, 19th Floor, Sheikh Zayed Road
Dubai S610 United Arab Emirates
Tel.: +971-4-3827-758
Mob.: +971-50-173-4428
Fax: +971-4-3266-202
middleeast@laveco.com

