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Articolul nostru principal analizează activitatea departamentelor de conformitate,
care au din ce în ce mai multă
putere în lumea bancară.
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sub

Cipru
Vă prezentăm cele mai importante caracteristici ale societăţii pe acţiuni ce poate fi înmatriculată în Cipru.
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noi, ce fac mai flexibilă funcţionarea trusturilor înregistrate în
Cipru.

•Colectorul de redevenţe
nr. 1
În viitor, societăţile înfiinţate în
Cipru pentru colectarea redevenţelor vor primi o reducere
specială de 80% din impozit,
însemnând că practic vor fi impozitate cu 2% pe profit.
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Jurisdicţie sub lumina reflectorului

Cipru
Locaţie:

Insulă în sud-estul Mării Mediteraneene

Formă
constituţională:

Republică democrată

Populaţie:

1 138 071 (iulie 2012)

Suprafaţă:

9251 Km 2 dintre care 3355 se află în Republica Turcă a Ciprului de
Nord.

Capitala:

Nicosia

Monedă:

Euro

Limbi oficiale:

Greacă, Turcă, Engleză

Fus orar:

GMT+1

1. Forma legala a companiei: Companie cu Răspundere Limitată Privată cu capital în
acţiuni
2. Metoda de înmatriculare: Proprietarii trebuie să semneze documentele de înfiinţare
3. Numele companiei: Limited sau Ltd.
4. Timpul de înmatriculare: 2-3 săptămâni
5. Numărul de directori: Minim 1, persoană fizică sau juridică
6. Numărul de acţionari: Minim 1, persoană fizică sau juridică
7. Capital minim: 1 euro
8. Cerinţe legate de contabilitate: Trebuie depuse rapoarte de audit anual
9. Tipul de acţiuni: Nominale
10. Taxe şi impozite anuale: 2-10% din profitul net
11. Adunarea anuală: Necesară în fiecare an calendaristic. Prima adunare trebuie ţinută
la 18 luni de la înfiinţare
12. Dezvăluirea beneficiarilor: Nu se cere
13. Sediu registrat: Sediu registrat este cerut prin lege.
14. Secretar/agent registrat: Secretarul companiei este cerut prin lege
15. Tratate de evitare a dublei impuneri: Cipru a semnat tratate cu următoarele state:
Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca,
Egipt, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, India, Irlanda, Italia, Kuweit, Kîrgîzstan, Liban,
Malta, Mauritius, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Qatar, Rusia, România, San
Marino, Serbia, Seychelles, Singapore, Slovacia, Slovenia, Africa de Sud, Suedia, Siria,
Tajikistan, Thailanda, Turkmenistan, UK, Ucraina, SUA, Uzbekistan.
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Cipru: colectorul de redevenţe nr. 1
Conform amendamentelor aduse legii impozitării, la venitul companiilor
înmatriculate în Cipru, provenit din redevenţe, se va aplica un discount de
80% din impozit. În concordanţă cu legile anterioare, un astfel de venit era
impozitat cu 10%. Cu toate acestea, având în vedere noua lege si reducerea de 80%, valoarea maximă a impozitului va fi de 2%. 2% va fi maximul,
deoarece legea modificată decide şi faptul că, pentru primii 5 ani, 20% din
suma utilizată pentru achiziţionarea redevenţelor poate fi dedusă în fiecare

Cipru: legea
modernizată a Trustului

an ca şi cheltuială. Luând în considerare acest lucru, pentru primii 5 ani valoarea impozitului nu va ajunge nici la 2%. Amendamentele vor fi introduse
retroactiv, intrând în vigoare la data de 1 ianuarie 2012. Parlamentul cipriot

Pe 8 martie 2012, Parlamentul Cipriot
a intenţionat să facă societăţile înmatriculate în Cipru şi mai competitive pe
a adoptat Legea (de modificare) pripiaţa internaţională, oferind şi mai multe posibilităţi oamenilor de afaceri
vind Trusturile Internaţionale 2012, modice doresc să-şi stabilească în Cipru centrele internaţionale de holding, sau
ficând Legea anterioară privind Trusturile
să le transfere pe insulă pe cele deja existente. Acest lucru este posibil nu
Internaţionale din 1992 şi clarificând nunumai prin impozitele atractive, societăţile locale plătind valoarea stanmeroase probleme, precum şi modernidard de 10%, ci şi prin gama foarte largă de cheltuieli ce pot fi deduse.
zând întreaga lege, în concordanţă cu
modalităţile de administrare a bunurilor
din secolul 21. Printre altele, amendamentele permit ca Trusturile înfiinţate
în afara Ciprului să fie re-domiciliate în Cipru, cu condiţia ca Fondatorul
Trustului şi beneficiarii săi să nu fi fost rezidenţi fiscali în Cipru în anul dinaintea înfiinţării Trustului. De acum încolo, printre beneficiari pot fi incluşi şi copii
nenăscuţi, ceea ce reprezintă un aspect important din punctul de vedere
al administrării şi protecţiei bunurilor de familie. S-a eliminat restricţia de
timp a Trusturilor, aşa că acum acestea pot fi înfiinţate nu numai pe o perioadă maximă de 99 de ani, ci pe o perioadă de timp nedefinită. Noua lege
măreşte puterile Fondatorului, în special în ceea ce priveşte administrarea
şi utilizarea bunurilor Trustului. Pe viitor, drepturile de proprietate asupra unor
proprietăţi imobiliare din Cipru vor putea fi incluse printre bunurile unui Trust
Internaţional Cipriot, ceea ce în trecut nu era posibil. Modificările vor fi introduse cu efect retroactiv, însemnând că vor putea fi aplicate şi Trusturilor
deja existente.

Seychelles: păstrarea evidenţelor contabile
– amendamente
Conform amendamentelor aduse Actului privind Societăţile Internaţionale de Afaceri
din 1994, publicate pe 27 decembrie 2011, fiecare companie înmatriculată în Seychelles
ar fi trebuit să se decidă asupra locului unde sunt păstrate documentele şi registrele
ce ţin de funcţionarea şi tranzacţiile sale comerciale în 3 luni de la data publicării.
Fiecare companie ar fi trebuit să numească o locaţie pe insule, sau oriunde în lume,
unde pot fi găsite documentele. Dat fiind faptul că interpretarea legii a fost dificilă şi
pentru furnizorii de servicii, era absurd să aştepţi un răspun la timp din partea clienţilor, termenul de
3 luni fiind evident prea scurt. Aşadar, registrul companiilor (Autoritatea Internaţională de Afaceri din
Seychelles) a permis o perioadă de graţie până pe 31 decembrie 2012, timp în care societăţile trebuie
să îndeplinească cerinţele, stabilind să nu aibă loc inspecţii până la acea dată.
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Interesant

Acţiuni la purtător: au zilele
numărate?
Acţiunile la purtător au fost extrem de populare în
jurisdicţiile în care legislaţia permitea emiterea unor
astfel de acţiuni. Cu toate că în trecut era posibilă
deţinerea anonimă a unei societăţi cu acest tip de
acţiuni, acest lucru nu mai este posibil de cel puţin 10 ani
în cazul acţiunilor la purtător. De exemplu, majoritatea
băncilor din lume solicită de la clienţi o declaraţie
privind adevăratul beneficiar, posesorul sau deţinătorul
acţiunilor la purtător. Asta dacă sunt dispuse să discute
cu asemenea companii. După cum am menţionat
în articolul principal, numeroase bănci nu acceptă
societăţi care au posibilitatea de a emite acţiuni la
purtător. Trebuie să vă gândiţi bine înainte de a opta
pentru acest tip de acţiuni, deoarece se poate ajunge
la complicaţii în funcţionarea viitoare a societăţii.
Anonimitatea nu mai poate fi păstrată atunci când se
respectă legile împotriva spălării de bani. Operabilitatea
unei societăţi pe acţiuni este, de asemenea, o problemă
practică. Cel mai important for de luare a deciziilor al
unei companii pe acţiuni este adunarea acţionarilor, la
care pot participa toţi acţionarii autorizaţi şi unde îşi pot
exercita drepturile. Cu toate acestea, în cazul acţiunilor
la purtător, unde ar trebui să trimită directorul invitaţiile
acţionarilor pentru adunare? În general acestea sunt
trimise la ultima adresă din registrul de acţiuni, deşi pot
fi utilizate şi alte mijloace. Şi cu toate că în prezent se
poate vota şi pe Internet, absenţa unei adrese poştale
poate duce la obstacole serioase în funcţionarea legală
a societăţii.
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Centrale heliotermice în
Sahara
În doar şase ore
de vreme însorită,
deşerturile lumii pot
produce mai multă
energie
solară
decât cea produsă
şi
consumată
de oameni întrun
an
întreg,
din
petrol,
gaz,
combustibili fosili şi
surse regenerabile
de
energie.
Se
aşteaptă
ca
populaţia
lumii
să crească la 10 miliarde până în anul 2050, aşa că
trebuie introduse surse alternative, pentru a îndeplini
nevoile de energie pe plan mondial. Unul dintre cele
mai promiţătoare eforturi îl constituie proiectul gigant
Desertec Foundation, început în 2009, pentru a încerca
şi produce electricitate cu ajutorul aşa-numitelor
centrale solare termice instalate în Sahara din nordul
Africii. Esenţa centralei solare termice constă în faptul
că energia provenită de la soare este colectată de
reflectoare parabolice şi direcţionată către rezervoare
de păstrare a căldurii, pline cu apă, săruri speciale sau
soluţie uleioasă. Aburul încălzit la câteva sute de grade,
pune în funcţiune turbinele, care produc electricitate,
transmisă apoi consumatorului prin intermediul liniilor
tradiţionale de transmitere. Desigur că întregul procedeu
este puţin mai complicat de atât, deoarece uneori în loc
de apă se foloseşte ulei, care reţine mai bine căldura,
însemnând că se poate produce electricitate pentru
până la 8 ore, chiar şi după apunerea soarelui. Această
idee este extrem de promiţătoare, chiar şi dacă luăm în
considerare faptul că în prezent costă 5 – 8 cenţi pentru
a produce 1 kilowatt de energie, folosind turbine eoliene
şi 16 – 23 cenţi atunci când se folosesc tehnice solare
termice; se aşteaptă ca aceste costuri să fie reduse
considerabil în viitor. Conform calculului proiectului
Desertec, s-ar putea produce 15% din cerinţele Europei
privind energia, de la o centrală de 2500 km² din deşert şi
costul iniţial de instalare, incluzând liniile de transmitere,
ar fi de aproximativ 400 miliarde euro.
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Viaţa LAVECO

Deschiderea unei noi
locaţii în Cipru
Pe 1 iunie 2012, LAVECO Ltd. a deschis un
birou mai mare, mai spaţios în Cipru. Vechiul
birou, folosit timp de 13 ani, din 1999, devenise neîncăpător pentru echipa LAVECO. Sediul
cel nou îndeplineşte toate cerinţele
unei companii implicate în lumea înmatriculării de societăţi şi serviciilor
administrative.

Echipa noastră şi partenerii noştri
de afaceri au participat la o deschidere oficială, în timpul căreia a fost prezent şi un preot din Larnaca, ce a sfinţit
locaţia, conform tradiţiilor ortodoxe.
Sperăm că noul nostru sediu ne va servi mulţi ani de acum încolo, spre satisfacţia clienţilor noştri actuali şi viitori.
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Cyprus
LAVECO LIMITED

Romania
optitax S.R.L.

Bulgaria
LAVECO eoOD

33/a Raday street,

Despina Sofia Complex

Suite 2, Oliver Maradan Bld.

Ap. 202, United Nations 8

Ap.42, 1463 Sofia, Bulgaria

Oliver Maradan Street,Victoria

EC2V 5AE United Kingdom

Hungary

Drosia 6042, Larnaca, Cyprus

Tel.: +359-2-953-2989

Mahé, Seychelle-szigetek

Tel.: +44-207-556-0900

Tel.: +36-1-456-72-00

Tel.: +357-24-636-919

Fax: +44-207-556-0910

Fax: +36-1-456-72-01

Fax: +357-24-636-920

E-mail: london@laveco.com

E-mail: hungary@laveco.com

E-mail: cyprus@laveco.com

59 Buzesti Str., A5 Block
1st Scale, 1st Floor, 62nd Flat,
1st District, Bucharest, Romania
Tel.: +40-21-311-61-76
Mob: +40-747-595-132
Fax: +40-21-311-61-82
E-mail: office@optitax.ro

Porto Lagos No.1,Ent.2,Floor 5,

1092 Budapest,

United Kingdom
LAVECO Ltd.

Hungary
LAVECO KFT.

3rd Floor, Blackwell House,
Guildhall Yard, London

SEYCHELLEs
LAVECO Ltd.

Mob: +359-888-126-013

Tel.: +248-4-322-261

Fax: +359-2-953-3502

Fax: +248-4-324-932

E-mail: bulgaria@laveco.com

E-mail: seychelles@laveco.com

www.laveco.com

