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De la biroul Directorului General:

Haos organizat, sau ai consumat vreodată un
iPhone?

De la biroul Directorului General:

Haos organizat, sau ai
consumat vreodată un
iPhone?

Articolul nostru principal pune
sub microscop anumite aspecte
legate de procesele economice
mondiale şi face lumină asupra
lor, dintr-un punct de vedere uşor
diferit

Aspecte legate de jurisdicţii:

Malaezia – Labuan

O introducere în cele mai importante aspecte ale societăţii pe
acţiuni ce poate fi înmatriculată
în Labuan

Ştiri şi idei pe scurt:

Nu ştiu dacă vă amintiţi de

Seychelles: cerinţe privind
păstrarea documentelor

problemele legate de Y2K în

Drept urmare a amendamentelor
aduse Actului privind Societăţile
Internaţionale, publicate pe 2 decembrie 2011, în viitor toate companiile înregistrate în Seychelles
vor fi obligate să păstreze documentele legate de tranzacţiile lor
de afaceri.

ximativ 12 ani, lumea aştepta

1999. Atunci, în urmă cu aproîngrozită sfârşitul lumii, temându-se de haosul creat de incapabilitatea computerelor de a
face faţă trecerii într-un alt mile-

Cipru: 70 de miliarde de
dolari investite în Rusia

niu. Această isterie a durat luni

Se aşteaptă ca suma Investiţiilor
Directe Străine plasate în Rusia
prin intermediul companiilor cipriote şi a fondurilor de investiţii să
ajungă la 70 de miliarde de dolari
până la sfârşitul anului 2011.

panii specializate au analizat

Israel: majorarea
impozitului pe profit în 2012

Contrar zvonurilor din Israel, guvernul va mări impozitul pe profit,
nu-l va micşora.

de zile, timp în care mii de comsisteme informatice şi au stocat
toate datele. Bineînţeles că s-a
ajuns la costuri considerabile;
specialiştii nu lucrează gratuit!
Desigur că înţeleg acest lucru,
atunci când există un raţionament corect şi o însemnătate
reală.

Subiect:

Director sau director
nominal

Poate fi într-adevăr utilizat cuvântul nominal, sau este doar o expresie artificială creată de opinia
publică, dar care nu are o însemnătate reală?

Interesant:

Dolarul ceh?

Este puţin cunoscut faptul că originile cuvântului “dolar” pot fi urmărite înapoi până în ceea ce în
prezent este Republica Cehă

Viaţa LAVECO:

Colegi noi la sediul nostru
din Cipru

Pe 15 noiembrie 2012 echipei LAVECO Ltd. din Larnaca i s-au alăturat 2 membri noi.

Apoi a venit momentul aşteptat cu tensiune şi nu s-a sfârşit lumea. Cu excepţia câtorva
computere defecte, nu au existat probleme cu sistemele informatice în noaptea de Anul Nou
1999. Lumea a răsuflat uşurată
şi acum foarte puţină lume îşi
aminteşte acele zile tensionate, chiar dacă a fost o situaţie
ce părea foarte serioasă şi care
a avut loc cu numai 12 ani în
urmă.
Cei care în prezent prezic
sfârşitul monedei euro trimit,
de asemenea, un mesaj de ge-

nul “sfârşitul este aproape”, de

când Apple era cea mai valo-

moment ce în lumea financiară

roasă companie din lume. Ce se

toţi au legături unii cu alţii, la fel

poate întâmpla în 60 de secun-

ca în cazul relaţiilor de pe inter-

de în toată lumea? În prezent, la

net. La fel ca un efect domino,

fiecare 60 de secunde se vând

colapsul unei ţări poate duce

910 de telefoane iPhone de ulti-

la un dezastru bancar total în

mă generaţie, în timp ce numai

alta. Şi nu vorbim numai despre

760 de computere personale şi

Europa, tensiunea poate fi simţi-

laptopuri. Aceste cifre ne de-

tă peste tot în lume. Gândiţi-vă

termină să ne gândim la ce ne

numai la chinezi, care nu numai

aşteaptă în viitor.

că au cumpărat hârtii de valoa-

Pe de altă parte, dacă un

re în dolari americani, însă au

fermier undeva în Europa de Est

investit sume semnificative şi în

cultivă cartofi pe pământul său,

obligaţiuni în euro. Ce se va în-

într-un mod profesionist, el şi fa-

tâmpla cu investiţiile lor dacă se

milia sa pot risca oricând să dea

prăbuşeşte euro? Se vor pierde

faliment. Ori vremea este împo-

şi acestea? Dacă Europa se des-

triva sa, ori preţurile sunt prea

tramă, vor putea China şi ţările

mici, ori pur şi simplu nu este

în curs de dezvoltare să-şi con-

plătit şi produsele sale putrezesc

tinue

în depozit. Există numeroase pe-

dezvoltarea

dinamică?

Ieri am citit o analiză conform

ricole.

căreia performanţa economi-

Mă întreb dacă va mai su-

că a Rusiei o va depăşi pe cea

pravieţui lumea încă 100 de

a Germaniei până în 2020. Din

ani, dacă microcipurile actuale

punctul meu de vedere acest

nu se micşorează la jumătate şi

lucru este destul de greu de cre-

nu există un iPhone de ultimă

zut, luând în considerare situaţia

generaţie în buzunarul fiecărui

economică actuală a Rusiei. Nu

adolescent. Îndrăznesc să spun

este uşor să-ţi găseşti un drum

că da, aşa cum am trăit mii de

propriu. Chiar ieri îi spuneam

ani fără aceste gadgeturi. Şi am

unui prieten că trăim într-o lume

trăit mult mai fericiţi!

ce se luptă cu un sistem talmeş-

Însă cum am reuşi să hră-

balmeş de valori, în care copiii

nim cele 7 miliarde de oameni

noştri se vor orienta foarte greu.

pe parcursul celor 100 de ani?

Iată un mic exemplu: dacă ci-

La baza piramidei nevoilor se

neva care dezvoltă şi produce

află cea fiziologică, adică foa-

bunuri electronice inventează o

mea, care nu poate fi potolită

unitate de memorie de două ori

cu un iPhone. Avem nevoie de

mai mică decât cele actuale,

cartofi. Dar de unde să îi luăm,

însă cu o capacitate de stocare

dacă între timp fermierii au dat

de câteva ori mai mare, atunci

faliment, sau, complet dezilu-

această afacere va valora mi-

zionaţi, au vândut tot şi s-au

liarde. Gândiţi-vă numai la po-

alăturat celor care beneficiază

vestea Apple; cât de departe

de ajutoare sociale, finanţate

au ajuns în numai 30 de ani? Au

parţial de profiturile extra ale

existat câteva zile anul acesta,

industriei electronice. Cel puţin
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pentru o perioadă. Sună foarte
bine, însă la ce vor mai folosi banii, dacă nu vor mai fi cartofi în
magazine?
Am zâmbit în sinea mea la
sfârşitul anului 2009 când, la începutul recesiunii, în Germania
au fost nevoiţi să re-editeze opera lui Marx „Das Kapital” de 5 ori
într-un an. Probabil că opera,
etichetată timp de câteva decenii ca fiind comunistă, conţinea ceva important de moment
ce exista o cerere atât de mare.
Da, deoarece oferă o descriere
exactă şi valabilă în timp a erei
capitalismului concurenţei libere. Este ca un manual de anatomie în şcolile de medicină:
homo sapiens nu vor avea un
al treilea rinichi, decât în cazuri
foarte rare. Ceea ce anatomiştii
au studiat cu mai mult de 200
de ani în urmă este încă valabil şi astăzi. Aşa că ceva nu se
potriveşte. Dacă avem aceşti
super economişti foarte bine
pregătiţi, care deţin 3 diplome,
cunosc regulile jocului şi conduc lumea financiară, atunci
de ce se înrăutăţeşte constant
situaţia economică mondială?
De ce au loc recesiuni globale?
De ce există cazuri în care nu
pot interveni, precum doctorii
din camera de gardă, astfel încât „pacientul să nu intre în stop
cardio-respirator”?

Dacă,

pe

de altă parte, ştiu atât de puţin despre cum merg lucrurile,

www.laveco.com

atunci de ce au petrecut atâţia

ferent de preţ şi cantitate. Au

să fie investiţi. Gata de acţiune,

ani, sau decenii, studiind în am-

nevoie de pieţe, deoarece nu

care se mişcă imediat ce apare

fiteatrele universităţilor? Să nu

au niciun avantaj dacă produc

o oportunitate. În lumea virtua-

menţionăm şi banii proveniţi din

doar pentru a depozita. Puterea

lă de astăzi poate dura doar câ-

taxele noastre investiţi în sistemul

de cumpărare în ţări subdezvol-

teva zeci de secunde pentru ca

educaţional! Sau poate aceas-

tate din Asia, America de Sud şi

banii să sară de pe un continent

tă pletoră de calificări este doar

Africa este prea restricţionată.

pe altul.

o pierdere de timp şi foloseşte

Pe de altă parte, chinezii sunt

De aceea aş fi precaut în

numai multinaţionalelor, care se

interesaţi să achiziţioneze ieftin

a crea „teorii ale colapsului”.

pot lăuda cu cei mai supracali-

părţi sociale în companii impor-

Chiar dacă astăzi nimeni nu

ficaţi angajaţi. Sau poate aces-

tante din punct de vedere stra-

poate prevedea viitorul cu cla-

tea sunt utilizate pentru a obţine

tegic, sau chiar şi titluri de stat,

ritate şi nesiguranţa a pus stă-

măriri de salariu?

având control asupra unor ţări

pânire pe psihicul oamenilor.

De curând am luat prânzul cu

întregi. Şi unde se găsesc aceste

Sau poate că aceasta era şi

nişte bancheri din Cipru, care

hârtii de valoare ieftine? Acolo

ideea? În situaţii de nesiguranţă

au

ritual

unde există haos, unde rating-ul

oamenii au tendinţa să ia decizii

anual explicându-mi de ce nu

condimental

acest

ţărilor a scăzut, sau în ţările care,

economice nesăbuite, în urma

va exista un colaps total în Eu-

în mod real sau artificial, se află

cărora cei care direcţionează

ropa. Au adus toate tipurile de

la limita falimentului şi investito-

procesul devin mai puternici. În

explicaţii ştiinţifice, începând cu

rii au părăsit nava care se scu-

această recesiune, dacă putem

anularea împrumuturilor, până

fundă. Sau poate acolo unde

vorbi într-adevăr de o recesiu-

la modificarea proporţiei depo-

politica companiilor de investiţii

ne, există atât învingători, cât şi

zitelor obligatorii. După ce i-am

nu le permite să investească în-

învinşi. Aşa cum un broker câşti-

ascultat cel puţin o jumătate de

tr-o anumită ţară, urmând sfatul

gă întotdeauna, indiferent dacă

oră, nu am avut de ales şi i-am

agenţiilor de rating extrem de

rata de schimb urcă sau scade,

întrerupt: toate acestea sună

inteligente şi puternice, care au

există anumiţi jucători din viaţa

foarte bine, însă clienţii nu sunt

aflat de criza din 2008 în mod

economică ce ies întotdeauna

deloc interesaţi şi, deoarece nu

accidental, din presă. În ciuda

învingători.

sunt bancheri, nici nu înţeleg tot

acestui fapt, întreaga lume are

acest „bla bla menit să le spele

încredere în ele.

Adevărata

întrebare

este

cum să ajungem să fim de acea

creierii”. Au nevoie de o expli-

Chinezii probabil că nu sunt

parte?

Partea

câştigătoare.

caţie mai tangibilă, care să-i

singurii care doresc să „cum-

Sunt convins că pentru asta este

liniştească imediat. M-au între-

pere” ieftin. Mă întorc din nou

nevoie de ceva mai mult decât

bat imediat la ce mă refer. De

la dragul de Karl: capitalul vrea

perseverenţă şi cu siguranţă nu

exemplu, ceva de genul faptu-

să se ducă acolo unde se poa-

trebuie să renunţăm la poziţiile

lui că nu este în interesul Chinei

te câştiga cel mai mult de pe

noastre în mod stupid sau din

să permită ca Europa sau SUA

urma lui, în condiţii sigure, unde

cauza panicii. Chiar dacă pen-

să intre în faliment. După aceea

se obţine cel mai mare profit. Le-

tru o perioadă se pare că pier-

cui i-ar mai vinde produsele?

gea profitului în sine însumează

dem. Uneori este nevoie să ştim

Piaţa lor internă nu este suficient

esenţa capitalismului. Şi nu exis-

când să aşteptăm, lucru care

de dezvoltată încât să le permi-

tă niciun deficit de bani „mobili”

poate produce rezultate.

tă să plaseze orice produs indi-

în lume. Bani care abia aşteaptă

Vreau să vă doresc un An
Nou 2012 Fericit şi Prosper. Să
vă puteţi păstra auto-controlul
şi raţionamentul corect, deoarece numai când le avem pe
acestea ne putem simţi fericiţi şi
de succes şi îi putem ajuta şi pe
alţii să se simtă la fel.
Cu stimă,
László Váradi
Director General
LAVECO Ltd.
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Ştiri şi idei pe scurt:

Seychelles: cerinţe privind
păstrarea documentelor
Conform Actului modificat, toate companiile înregistrate în Seychelles sunt obligate ca până pe 2 martie 2012 să indice locul unde
sunt păstrate documentele legate de tranzacţiile lor de afaceri.
Acest loc poate fi în Seychelles sau oriunde altundeva în lume. Mai
mult de atât, directorii trebuie să aranjeze păstrarea documentelor
care permit determinarea oricând şi cu acurateţe a situaţiei finanAspecte legate de jurisdicţii:

Malaezia - Labuan

Poziţie:

Parte din Malaezia, un grup de 6 insule,
dintre care cea mai mare este Pulau
Labuan

ciare a companiei. Legea dispune păstrarea registrelor contabile,
pregătirea bilanţurilor şi auditului. Documentele privind tranzacţiile trebuie păstrare timp de 7 ani. Totuşi actele furnizate nu sunt
disponibile publicului, ele putând fi accesate numai cu permisiunea directorului. Autoritatea locală de înmatriculare (Seychelles
International Business Authority) are drepul să ceară documentele
oricând. Responsabilitatea Furnizorilor de Servicii Corporative a

Formă de guvernare:

Monarhie constituţională

Populaţie:

85 272 (iulie 2010)

Suprafaţă:

92 km²

Capitală:

Victoria

lucru iese la iveală.

Monedă:

Ringgit malaezian (1 MYR = 0,31 USD, Dec.
2011)

de înmatriculare a Companiilor Internaţionale de Afaceri (IBC) vor

Limbi oficiale:

Bahasa (Malaezia), Engleza

introduce măsuri similare în viitorul apropiat, obligând companiile

Fus orar:

GMT+8

să indice locul unde sunt păstrate documentele sau să pregăteas-

crescut, de moment ce pot fi amendaţi cu până la 300 000 SCR
(aprox. 25 000 – 26 000 USD) pentru o singură companie, dacă nu
se asigură că registrele sunt ţinute în mod corespunzător şi acest
Cel mai probabil Centrele Financiare Offshore care oferă servicii

că registre contabile. OECD cere demult transparenţa tranzacţii1. Forma legală a companiei: Societate cu răspundere limitată
(Private limited company by shares)

lor şi operaţiunilor companiilor şi probabil că acesta este motivul
schimbărilor din Seychelles.

2. Modalitate de înmatriculare: Proprietarii semnează documentele companiei
3. Sufixe posibile la numele companiei: Limited sau Ltd.
4. Timpul necesar pentru înmatriculare: 2-3 săptămâni
5. Număr de directori: minim 1, persoană fizică sau juridică
6. Număr de acţionari: minim 1, persoană fizică sau juridică
7. Capital minim: 1 USD
8. Cerinţe contabile: pregătirea bilanţului anual de audit este
cerută prin lege, dacă societatea optează pentru impozitare 3%
9. Tipul de acţiuni: nominale
10. Taxe şi impozite anuale: 3% din profitul net, sau o sumă fixă de
20000 MYR (6667 USD), indiferent de cifra de afaceri.

Cipru: 70 de miliarde de dolari
investite în Rusia
Se aşteaptă ca suma plasată de investiţiile directe străine în Rusia prin intermediul companiilor cipriote şi a fondurilor de investiţii
să ajungă la 70 de miliarde de USD până la finalul anului 2011. Cele

11. Adunarea anuală: trebuie ţinută în fiecare an; prima adunare
trebuie ţinută în maxim 18 luni de la înmatriculare

peste 60 de tratate pentru evitarea dublei impuneri semnate de Ci-

12. Dezvăluirea beneficiarilor: nu se cere

lor. Astfel Cipru este un centru ideal pentru a primi şi acumula plăţi

13. Sediu registrat: sediu registrat local este cerut prin lege
14. Secretar/agent registrat: secretar registrat este cerut prin
lege
15. Tratate pentru evitarea dublei impuneri: Malaezia a semnat
tratate pentru evitarea dublei impuneri cu următoarele state:
Albania, Arabia Saudită, Australia, Austria, Bangladesh, Belgia,
Canada, Coreea de Sud, China, Danemarca, Elveţia, Emiratele
Unite Arabe, Filipine, Finlanda, Franţa, Germania, India, Indonesia, Italia, Japonia, Malta, Marea Britanie, Mauritius, Mongolia, Noua Zeelandă, Norvegia, Olanda, Pakistan, Papua Noua
Guinee, Polonia, România, Republica Cehă Rusia, Serbia, Singapore, Sri Lanka, Sudan, Suedia, Thailanda, Turcia, Ungaria, Vietnam, Zimbabwe.

pru, oferă insulei o posibilitate fără precedent în domeniul investiţiiprovenite din dobânzi, drepturi şi dividende. Desigur că procesul
este amplificat de prietenia ce datează de multe decenii, care a
existat în mod tradiţional între Rusia şi Cipru. Acest lucru este valabil
atât pentru sfera economică, cât şi pentru turism. Zeci de mii de ruşi
sunt rezidenţi permanenţi, iar numărul turiştilor creşte de asemenea
de la an la an. Se poate observa „suportul” Rusiei acordat Ciprului
şi ca urmare a evenimentelor din vară, când una dintre centralele
electrice de lângă Larnaca a explodat, iar guvernul rus le-a sărit în
ajutor, oferindu-le un împrumut de 4,5 miliarde de euro pentru a-şi
repune economia pe picioare.

www.laveco.com

2011/4

4

Israel: majorarea
impozitului pe profit în 2012

Interesant:

Dolarul ceh?

În contrast cu zvonurile anterioare provenite
din Israel, guvernul va majora impozitul pe profit,
nu-l va scădea. În pofida promisiunilor, începând cu 1 ianuarie
2012, guvernul nu va scădea valoarea impozitului pe profit la 23%,
ci o va mări la 25%. Impozitul pe câştigul din capital, în prezent 20%,
va fi crescut la 25% şi impozitul pe acţionarul principal va creşte de
la 25% la 30%. A mai fost introdusă şi o taxă adiţională, care trebuie
achitată de orice persoană fizică ce declară un venit mai mare de
1 000 000 shekels.

Este puţin cunoscut faptul că originile cuvântului „dolar” pot fi
urmărite până în ceea ce în prezent
este Republica Cehă. Mai exact,
până la Joachimstahl, un oraş mic şi
boem, în care o fabrică de bani emitea monede de aur şi argint. De aici
a pornit lanţul de cuvinte „thaler”,
„tolar”, „daler”, „dollar” ce a dus la
termenul „dolar”, folosit încă pentru a denumi valutele din diverse
ţări (SUA, Canada, Australia).
Dintre acestea, dolarul american este desigur cel mai cunoscut
şi uşor de recunoscut şi poate fi considerat, sub semnul întrebării,

Subiect:

singura valută mondială adevărată. Dacă am intra într-o bancă

Director sau director nominal

aflată în cel mai îndepărtat colţ al lumii cu o bancnotă de 100 de
dolari, probabil că am putea să o schimbăm în valuta locală. Con-

„Directorul nominal” este o creaţie a industriei corporative. Din

gresul Confederaţiei al SUA a decis asupra introducerii dolarului pe

punct de vedere legal, nu există o astfel de categorie, iar în ceea

6 iulie 1785 şi de atunci a rămas moneda legală. În mod similar, mul-

ce priveşte responsabilitatea, nu există nicio diferenţă între directo-

te ţări folosesc în prezent dolarul SUA drept o modalitate adiţională

rii nominali şi cei „adevăraţi”; nu sunt 2 categorii separate.

de plată. În 1995 aproximativ 380 de miliarde de dolari se aflau în

Cu toate acestea, în practică, aceasta este o soluţie foarte răs-

circulaţie în numerar, dintre care două treimi „circulau” în afara

pândită în prezent. Totodată, legislaţia niciunei ţări nu interzice di-

Statelor Unite. Până în 2005 numărul ajunsese la 760 miliarde, însă

rectorilor să delege anumite sarcini sau seturi de sarcini angajaţilor

suma din afara SUA rămăsese aproape de două treimi. Multe state

companiei sau persoanelor împuternicite, printr-o procură scrisă.

asiatice, cum ar fi China, India sau Arabia Saudită au strâns rezerve

Însă, ca urmare a responsabilităţii crescute a directorilor, astfel de

de dolari SUA, acesta fiind motivul pentru care astăzi aceste ţări au

procuri sunt restricţionate în ceea ce priveşte perioada, aria de

o influenţă considerabilă asupra cererii şi furnizării dolarilor SUA pe

acoperire şi sarcinile şi obligaţiile delegate.

piaţa mondială.

Viaţa LAVECO:

Colegi noi la sediul nostru din Cipru

László Váradi, directorul LAVECO Ltd.,
a avut plăcerea de a-i prezenta pe noii
colegi partenerilor de afaceri, bancherilor, avocaţilor şi contabililor companiei
în cursul unei cine organizate cu ocazia
Crăciunului în Larnaca, pe 16 decembrie
2011. Eleni Hadjisofokli, Filio Kotsioni şi Andreas Katzianis vor consolida departamentul administrativ al echipei noastre
din Cipru.

THE Laveco group

Web site: www.laveco.com
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Informaţiile cuprinse în acest buletin informativ (newsletter) nu pot fi considerate servicii de consultanţă fiscală, vamală, de asigurări sociale sau alte servicii de consultanţă in
afaceri acordate pentru cazuri concrete. Autorii nu îşi asumă nici o răspundere pentru eventualele pagube materiale sau morale şi alte consecinţe legale rezultate ca urmare
a utilizării necorespunzătoare a informaţiilor formulate în acest material. Ne cerem scuze, şi pe această cale, pentru greşelile de dactilografiere, punere în pagină şi pentru
eventualele incorectitudini gramaticale, aşteptând totodată comentariile dumnevoastră, pentru care vă mulţumim.

