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От бюрото на управляващия директор

Налага се да започна с
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България: 5 добри причини
за формиране на компания в
България

статията
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подвеждащо.

Една от най-ниските ставки на
корпоративен данък в Европейския
Съюз и популярна юрисдикция за
създаване на компании.

ужасно
Процесът

започна

преди

известо

време,

продължава

в

момента, и най-вероятно
никога няма да свърши.

Офшорно Банкиране

Банка Хавиланд, нашият нов
банков партньор

Причината затова е скоростта, с която Мрежата навлиза във

Имаме нова банка от Лихтенщайн
сред партньорите си.
Интересно

Кои са най-търсените
чуждестранни валути на света?
Мнозинството от транзакциите в света
на финансите все още се извършват
в долари.
Тема

CRS: Опасността за управителите
Обръщаме Ви внимание относно
една скрита опасност в областта на
международните споразумения за
автоматичен обмен на информация.
Животът на ЛАВЕКО

ЛАВЕКО
посещава
конференции

едно извинение: Заглавието

времето ни всеки ден, всеки час, минута и секунда. Ужасноо
много от нас вече започват деня си с проверка на това,
какви съобщения са ни изпратили приятелите и бизнес партньорите, докато сме спяли. Всъщност, ролята на Интернет е
станала толкова сериозна, че социолозите зпочват сериозно
да твърдят, че задоволяването на физиологичните нужди
вече не е основата на пирамидата на Маслоу, която показва
йерархията на човешките нужди, а е било изместено от
наличието или липсата на интернет връзка.
Освен това, не става въпрос просто за интернет връзка.
Вече ни е смешно, когато се сетим как сме ползвали

още

Продължаваме да сме активни в
международните конференции.

Интернет през телефонния кабел, само през персонален
компютър. Безжичните мрежи и мобилният интернет го замениха – сякаш това стана много отдавна. Може да изглежда
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преувеличено, но повярвайте ми, денят, когато

ли да се намерят офшорни решения в този

цялата Земя се превърне в един общ онлайн

случай? Това са интересни въпроси. Нека ги

интеерфейс, до който всеки има достъп

разгледаме един по един.

отвсякъде и по всяко време, не е непостижима утопия.

Предизвикателствата. Няколко големи търговски вериги в Съединените Американски

Въпреки че не се очаква това да стане утре,

Щати вече се изправят срещу този процес,

ние и в момента прекарваме значителна част

и нещата не изглеждат никак добре за тях –

от живота си във виртуалното пространство.

интернет-продажбите ги изтласкват от пазара.

Ако трябва да сме честни, децата ни дори не

Потребителите се радват, че могат да поръчат

виждат вече разделителна линия между вирту-

любимото си мюсли или минерална вода

алното и реалността, която може да се пипне.

през Интернет, вместо да им се налага да

Сякаш сме разделени на две, а раницата

се редят в шопинг центъра и да ги носят до

между двата свята става все по-размита.

вкъщи, когато имат възможността да ги полу-

Какъв ефект ще има това върху развитието

чат направо на вратата си. Ако магазините

на модерния човек? Можем да запълним цели

не съумеят да организират подобна услуга,

библиотеки с отговора на този въпрос, затова

съвсем скоро ще се намери наблюдателен

бих искал да се фокусирам конкретно на

предприемач, който ще започне да го прави

гледната точка на бизнеса и по-конкретно,

през Интернет. Така всеки може да стане

светът на банките и създаването на компании.

дистрибутор на минерална вода или мюсли.

Срещу какви предизвикателства ще се

Във връзка с горното, налага се да обмис-

изправим? Как ще открием правилните

лим дали същото предизвикателство не

решения? Налага

се

ли

и

се

на

биз-

несмените

да

си

търсят

заражда
в

индустрия.

ново

жителен,

цето, влючително

налага

чрез

хвърлим

блъскане

лакти?

Могат

Ако

отговорът е поло-

място под слън-

с

нашата

freepik.com

се
да

се
през-

глава в търсенето
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на решение, преди някой да заеме мястото

Ако обаче се вгледаме по-отблизо, карти-

ни във виртуалния свят. И не говорим един-

ната става много по-неясна. Ще отбележа

ствено за рекламата в интернет. Интернет

две важни препятствия пред реализацията

присъствието, продажбите и промоциите

на транзакциите. Първото е въведено с

са част от сложна, многостепенна проце-

Директивата на ЕС за продажбите от разстоя-

дура. В случая с класические продукти се

ние и се прилага за компании, продаващи

предполага, че продажбите и финансо-

продукти в ЕС чрез дистанционна продажба.

вите транзакции се провеждат в затворена

Става

система. Освен физичекия процес е мого

понякога

важно също така да могат да се извършват

регулация, отнасяща се до регистрацията по

бързи и ефективни прехвърляия, и тук също,

ДДС. Според мен тя е проява на свръхрегула-

дума

конкретно

невъзможна,

за

усложнената,

неконтролируема

както в целия ни

ция, и европейският

живот,

законодател

възниква

въпросът

за

направи

рентабилността.
Въпросът

ако

е

я

бъдеще,

ще
добре,

опрости

в

защото

в

дали офшорният

настоящия си вид тя

свят

прави живота черен

разполага

срешения, които са приложими към Интернет

на множество компании, особено малки

ерата и Интернет света. Отговорът със сигур-

Интернет-магазини.

ност е „да“. Достатъчно е да помислим, че

Другият проблем, който е дори по-труден

компанията зад един от най-големите сайтове

от организирането на физическите проце-

за онлайн хотелски резервации бе регистри-

дури, се състои в отношението, или по-скоро

ран на Британските Вирджински Острови, и

политиката на баките в тази област. Светът

веднага ще ни стане ясно, че офшорният свят

претърпя огромни промени през послед-

е успял да предостави ефективен отговор в

ните 10 години и всички се ориентираха към

този слчай.

Интернет, но голяма част от банките все още
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действат в остаряла регулаторна среда и тре-

от тях бяха – и съвсем разбираемо – потре-

тират компаниите, които търгуват в Интернет,

сени. Да се забравят 12 години работа на

с подозрение. Те виждат потенциала да се

основание на „неприятелско“ решение не е

извърши престъпление, вместо реалната

особено честно от страна на банката. Да не

бизнес дейност, която се води. Малко е

говорим за загубата за страната, в която чуж-

парадоксално, но спрямо нас негативното

дестранният бизнесмен е дошъл и е открил 15

отношение на банките може да се наблю-

работни места.

дава почти ежедневно. И в много случаи

Горните примери показват, че възмож-

говорим за напълно нереалистични ограни-

ностите ги има, предизвикателството става

чения. Например, да не се отварят сметки

по-голямо с всеки изминал ден, а ролята на

за компании, които търгуват с, например

Интернет все така нараства. Но решението,

– мобилни телефони или електронни устрой-

което можем да вземем, има потенциала

ства по Интернет. Причината е, че банките

да има големи последици. Ако погледнем

смятат, че рискът от злоупотреба и извърш-

от данъчната страна, и там са налице сери-

ване на престъпление е твърде висок. Затова

озни разлики. Като се имат предвид средните

те отхвърлят заявката, независимо че в случая

данъчни ставки в ЕС, на някои места най-ни-

може да става въпрос за предприемачи с

ското облагане е до 10%. Докато най-ниското

най-добрите препоръки.

ДДС е между 15 и 19%, 20% е средноо ниво.

Най-неприятният момент за мен беше,
когато една кипърска банка закри смет-

Ако се съберат двете, се получава данъчна
тежест от 30%.

ката на компания, регистрирана в Кипър с

А на места, където и двата данъка не

15 служители в местния и офис. Причината

съществуват? Да, наистина, в значителен

беше, че тя била сметната за високо рисков

брой офшорни юрисдикции няма нито данък

бизнес съгласно политиката на банката.

печалба, нито ДДС. Казвайки това, по никакъв

Когато това бе споменато на
международна

конферен-

ция с участието на кипърски
министри и управляващия
директор на банката, много
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начин не се опитвам да заявя, че тези юрис-

Интернет, идват от Китай. В този случай обаче

дикции биха били подходящи, или ефективни,

въпросът с облагането трябва да бъде раз-

за създаването на модерен е-магазин.

гледан в дълбочина. Дейността, извършвана в

Ситуацията е мого по-проста, когато пред-

Хонг Конг, е обект на облагане с 16.5% данък

метът на дейност е продажба на данни,

печалба, а чуждестранните печалби са необ-

информация или услуги, тъй като физиче-

лагаеми. Ако има продукти с произход в Хонг

ската дистанция няма значение. От друга

Конг, които се продават в магазина, дей-

страна, когато е необходимо да се транспор-

ността не би могла да се квалифицира като

тират стоки, яколко логични въпроса възникват,

извършена извън острова. Затова тази дести-

които правят тези компании неефективни.

нация може да се смята за много добра по

Например, да се

ред

изпращат

стоки

въпросът трябва да

навсякъде по света

се разгледа много

от

внимателно.

е

Сейшелте

не

най-простото

Тогава

нещ, тъй като те

но

къде

си струва да се

се намират в средата на Индийския

причини,

създаде и да се
freepik.com

действа

с

елек-

Океан. Изправяме се пред същия проблем

тронен магазин, който да може да работи

и ако се опитаме да работим в Карибския

навсякъде по света? Много е трудно да

регион или островите в Тихия Океан.

се предостави общ отговор на въпроса,

Ето защо, традиционните офшорни юрис-

но Обединените Арабски Емирства, или

дикции не са подходящи за ефективното

по-точно, Свободните зони, които дейст-

действие на електронен магазин, когато се

ват там, могат да са един добър вариант.

изисква физическа доставка на артикули.

Основната идея на тези зони е да се използ-

Хонг Конг изглежда като обещаваща юрис-

ват за международна търговия, от които вече

дикция, особено при положение, че такава

интернет продажбите са изключително важна

значителна част от стоките, поръчвани през

част. Установените над 30 зони за свободна
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търговия в седемте Емирства предоставят

намерения за инвестиране могат да

легални и удобни решения за уеб-търговци.

разчитат на дългосрочно развитие за биз-

Следват няколко аргумента, които говорят в

несите си.

тяхна полза:

Можем да изброяваме и още предим-

1. В много от Емирствата (Айман, Ум Ал Куейн

ства на компаниите в Обединените Арабски

и т.н.) е възможно да се създават компа-

Емирства. В същото време, нищо не е съвър-

нии на свободната зона, чийто лиценз за

шено,

включително

и

тази

юрисдикция.

действие позволява и

Казвайки това, като

интернет търговия.

се има предвид, че

2. Както корпоративният

тази малка страна е

данък, така и ДДС в

един от най-важните

момента са 0%. Още

бизнес

повече,

на континент с 4

компаниите

не са задължени да

центрове

милиарда

извършват счетоводство.

жители,

разбирате защо ЛАВЕКО също го препоръчва

3. Съществува добре развита инфраструк-

на уеб-търговците, които търсят начини да се

тура от складове и офиси, които могат да

преместят на по-удобно място. Извън прожек-

осигуряват доставката на стоки бързо и

торите и обаянието на Дубай има и едно

ефективно.

бизнес решение, което дава на чужденците

4. Най-големите

световни транспортни и

куриерски компании (UPS, DHL, TNT и т.н.)
имат

представителства

и

идеална възможност да реализират бизнес
целите си.

подпомагат

изпращането на стоки.

Надявам се, че ще Ви харесва да прочетете

5. Има множество банки, които предлагат

и да помислите върху тези страници.

не само разплащателни, но и Merchant
С най-добри пожелания,

сметки.
6. Благодарение на стабилността на стра-

ната,

предприемачите

със

Ласло Варади

сериозни
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Фокус на юрисдикция

България: 5 добри причини за формиране на компания

На първо място, при 10% корпоративен
данък, България предлага една от найниските ставки в ЕС.

Заедно с формирането на компания е
възможно да се създадат сметки в същата
юрисдикция, така че да е налична компания
и сметка в една и съща страна.

Европейският ДДС номер може да се получи
още при създаването на компанията, което
често е невъзможно в много други държави от
ЕС (Великобритания, Малта).

Ниски разходи за създаване и поддръжка
на компанията, ниски разходи за заплати за
местни служители.

Стабилна
данъчна
система,
непроменена от 10 години, и намерения на
правителството да я поддържа дългосрочно
за в бъдеще.
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Офшорно банкиране

Банка Хавиланд, новият ни
банков партньор
През изминалите месеци добавихме още една
банка към списъка ни с партньори.
Банка Хавиланд в Лихтенщайн предлага прекрасно решение за клиенти, които търсят стабилна
юрисдикция, където да съхраняват парите си. Основната дейност на банката е в областта
на частното банкиране, но те имат също така огромен опит във финансиране на имотния
сектор, включително действията с транзакции във връзка с разпореждане с имоти. Банковата
група Хавиланд в момента има множество дъщерни банки и притежава лицензия за банка в
Люксембург, Лондон, Бахамите, Монако, Цюрих, Женева и Лихтенщайн, както и представителни
офиси в Москва и Дубай. Ако желаете да получите повече информация за откриването на сметки
в Банка Хавиланд, моля свържете се с нашите колеги в офисите на ЛАВЕКО.

Интересно

Кои са най-търсените чуждестранни валути на света?
От 1986-та година, банката за международен се-

1

тълмент в Базел, Щвейцария, която наричат често
„централна банка за централните банки“, публиува
на всеки три години резултатите от световно проучване за най-търсените чуждестранни валути. В проучването от 2016-та година нямаше много изненади. След
запитвания до 1300 банки, заключението е, че амери-

канският долар продължава да е най-търсената чуждестранна валута. Средният дневен оборот
е 5100 милиарда долара и представлява лек спад от отчетените 5400 млрд. дневно, отчетено за
2013-та година. Но американският долар все още води значително, докато другите места са заети от Еврото и японската Йена. Валутата, която се развива най-динамично, е китайският юан,
който е на осмо място според проучването.
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Тема

CRS: заплахата за директорите
Правилата на общия стандарт за доклад-

компания. Или по-точно, множество ком-

ване (CRS), който се прилага във връзка с

пании, тъй като докладите ще пристигат от

автоматичния обмен на информация, са все

множество държави.

още неясни. Въпреки че местните данъчни

Мястото на управление е много важен

служби на конкретните държави ще получат

въпрос в почти всяка страна с модерна

първите доклади на първи октомври 2017-та

данъчна система. В болшинството от слу-

година, все още въобще не е ясно какво ще

чаите, мястото на управление също така

се докладва и на кого. Практиките все така

генерира „място на стопанска дейност“ и

варират между различните банки, и първата

повечето данъчни системи позволяват обла-

година със сигурност няма да е достатъчна,

гането на доход, свързан с такова място.

за да се дефинират конкретни методи. Бихме

Директивата на ОИСр е ясна: доходът трябва

могли да го оправдаем с това, че всяко начало

да се облага там, където е реалното място

е трудно.

на управление на компанията, а не там,

Едно нещо обаче е ясно – във връзка с кор-

където е регистрирана. Въпреки че повечето

поративните сметки, мястото на управление

европейски държави все още разпозна-

и мястото на данъчна задълженост на дирек-

ват държавата по регистрация като главното

тора ще играят централна рооля. Ако бъде

място за данъчно облагане, от гледна точка на

изпратен доклад в тези държави, местните

английското традиционно Общо право, реал-

данъчни власти ще получат информацията за

ното място на управление на компанията е

лицата, които управляват една чуждестранна

важен фактор във връзка с облагането.

freepik.com
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Животът на ЛАВЕКО

ЛАВЕКО посещава още конференции
ЛАВЕКО продължава да е активно в международните конференции
През май участвахме в още две конференции, като изложители и говорители:
•

•

Украйна. Новите решения, които предлага
ЛАВЕКО, предизвикаха значителен интерес
и в Санкт Петербург, и в Киев. Участниците
бяха особено заинтригувани от възмож-

24-ти май 2017 – Конференция CIS

ностите за откриване на банкови сметки

WEALTH, Санкт Петербург

в Унгария, както и от откиването на компа-

30-ти май 2017 г. – INTAX FORUM, Киев

нии с нисък корпоративен данък в Унгария

И двете събития бяха посетени от бизнес-

и България. Професионални конференции

мени, банкери и фирми, предоставящи

като тези предоставят чудесни възможности

корпоративни услуги – от целия свят, като

за установяване на връзки с нови партньори

мнозинството бяха от Руската федерация и

и за засилване на съществуващите такива.
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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

