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Chiar înainte de începu-
tul recesiunii, am observat în 
repetate rânduri că oamenii 
au tendinţa de a confunda 
Cipru cu Grecia, conside-
rând ca insula se confruntă 
cu aceleaşi probleme ca 
cea din urmă. Însă, cu toate 
că vorbesc aceeaşi limbă şi 
au culturi foarte asemănă-
toare, din punct de vedere 
financiar sunt două ţări total 
independente una faţă de 
cealaltă. Desigur că avem 
în vedere partea sudică, sau 
cea „grecească” a insulei, 
şi nu cea nordică, transfor-
mată de turci în Republica 
Turcă a Ciprului de Nord, ca 
urmare a separării din 1974. 

Desigur că ciprioţii şi gre-
cii sunt două popoare înfră-
ţite, de aceea relaţia de pri-
etenie dintre acestea este 
total firească. O parte sem-
nificativă din intelectualii ci-
prioţi au studiat şi continuă 
să studieze în Grecia şi exis-
tă relaţii economice puterni-
ce între cele două state. Nu 
ar avea sens să menţionez 
aici problema recesiunii din 
Grecia şi posibilitatea ieşirii 
acesteia din zona euro, de-
oarece acest subiect a fost 
dezbătut intens în presă în 

ultimii doi ani. 
Cipru a intrat 
în atenţia in-
ternaţională în 
iulie 2011, când 
a avut loc o 
explozie la 
centrala elec-
trică aflată în-
tre Larnaca şi 
Limassol, care 
a l i m e n t e a -
ză cu energie 
electrică în-
treaga insulă. 
Pe lângă victi-
me, au existat 

şi consecinţe economice 
serioase, având în vedere 
că insula a pierdut aproxi-
mativ 50% din producţia de 
electricitate şi a fost nevoită 
să cheltuiască mai mult de 
un miliard de euro pentru 
repararea pagubelor. Cu 
toate că plănuiau să termi-
ne lucrările de reconstrucţie 
în decembrie anul trecut, 
acestea nu au fost încă 
finalizate. 

Ca urmare a exploziei, or-
ganizaţiile internaţionale au 
început să scadă una dupa 
alta rating-ul băncilor cipri-
ote, crescând astfel facto-
rul de risc al ţării. Şi desigur, 
concluzia comunităţii inter-
naţionale a fost: „Aha, iată 
Grecia nr. 2”. Unii investitori 
au început să-şi retragă ba-
nii din insulă. Liderii politici 
ciprioţi, precum şi banche-
rii au înrăutăţit situaţia cu 
declaraţiile lor publice prin 
care solicitau deja ajutor din 
străinătate. Drept urmare, 
comunitatea internaţională 
asemăna Cipru cu Grecia, 
unde existau probleme ma-
jore referitoare la euro şi 
unde s-au organizat alegeri 
în vara acestui an. Nu e de 
mirare că mulţi au început 

să se neliniştească şi eram 
mereu întrebat ce se va în-
tâmpla în Cipru şi dacă va 
intra în faliment. 

După părerea mea, acest 
lucru este departe de a se 
întâmpla şi îndrăznesc să 
spun că ar fi bine să avem în 
Ungaria asemenea „proble-
me serioase”, pe care le are 
Cipru! Ceea ce voi explica 
în continuare este desigur 
dintr-un punct de vedere 
subiectiv. Nu voi face referiri 
la statistici şi nu voi menţio-
na citate, deoarece trebui 
să recunosc că m-am sătu-
rat şi eu de toate explicaţiile 
şi teoriile oferite de experţi 
în decursul ultimilor 4 ani, 
care se dovedeau mereu a 
fi greşite, atunci când lucru-
rile mergeau în altă direcţie, 
faţă de cea prezisă de acei 
„guru” ai economiei.

Aşadar, din ce supravie-
ţuieşte Cipru? Practic din 2 
lucruri. Unul dintre acestea 
este turismul, având în ve-
dere că produsul principal 
de export este „soarele”. 
Aici am putea pune un „smi-
ley”, deoarece oricine a vi-
zitat Cipru a observat că nu 
este chiar Grădina Raiului. 
Practic vorbim de un terito-
riu vast, stâncos, cu destul 
de puţină vegetaţie, însă 
cu o mare clară albastră 
şi o populaţie prietenoasă 
şi ospitalieră, încântată să 
primească vizitatori străni 
an după an. Şi într-adevăr 
vizitatorii străini nu se lasă 
aşteptaţi. Cu toate că la în-
ceputul recesiunii numărul 
turiştilor a scăzut destul de 
mult, şi-au recuperat pier-
derile şi, mulţumită mai ales 
turiştilor numeroşi din Rusia, 
sunt pe cale să încheie un an 
foarte bun. Cealaltă ramură 
principală a economiei o 

De la biroul Directorului 
General:
Va intra Cipru în colaps?

Articolul nostru principal cla-
rifică situaţia internaţională 
referitoare la Cipru, dintr-o per-
spectivă puţin diferită.

Aspecte legate de 
jurisdicţie:

Fundaţii Panama
Prezentăm cele mai importan-
te caracteristici ale fundaţiei 
destinate protecţiei bunurilor, 
ce poate fi înmatriculată în Pa-
nama.

Ştiri şi idei pe scurt:
SUA: 104 milioane de 
dolari recompensă 

pentru turnătorul UBS
Fiscul american (IRS) i-a oferit 
o recompensă de 104 milioane 
de dolari bancherului care a 
furnizat informaţii despre clien-
ţii americani ai băncii UBS.

21 miliarde de dolari 
depozitate în conturi 

offshore?
Conform experţilor Tax Justice, 
aproximativ 21 miliarde de do-
lari sunt depozitate în conturi 
bancare secrete aflate în di-
verse „paradisuri fiscale”.

Ungaria: autorităţile 
fiscale au deschis un seif
Autorităţile fiscale maghiare 
au confiscat peste 400 000 
euro în numerar din seiful unui 
pensionar.

Subiect:
Modificări în serviciile 

oferite de banca Hellenic
Banca Hellenic şi-a mărit por-
tofoliul de servicii şi acum poa-
te oferi clienţilor săi conturi în 
mai multe valute, precum şi 
transferuri în ruble la comisioa-
ne reduse.

Interesant:
Proprietăţi imobiliare în 

Cipru – Acum este timpul 
să cumpăraţi!

Recesiunea a dus la scăderea 
preţului pentru proprietăţile 
aflate pe litoralul din Paphos, 
însemnând că merită luată în 
calcul posibilitatea investiţiilor 
în imobiliare.

Viaţa LAVECO:
Membri noi la sediul 

nostru din Cipru
Pe 2 august s-au alăturat doi 
membri noi echipei LAVECO 
din Cipru.

Noul site LAVECO
Pe parcursul anului trecut am 
actualizat în mod constant si-
te-ul LAVECO, care este acum 
disponibil în mai multe limbi 

străine.

CONţiNUt De la biroul Directorului General
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reprezintă sectorul financi-
ar, care include „industria 
companiilor”, serviciile ban-
care şi piaţa de imobiliare. 
Comparând aceste două 
ramuri economi-
ce, ajungem la 
concluzia că ve-
niturile obţinute 
de pe urma sec-
torului financiar 
sunt semnificativ 
mai mari decât 
cele obţinute din 
turism. Aşadar, 
dacă s-ar întâmpla ceva 
cu acest sector, ar însemna 
sfârşitul Ciprului din punct 
de vedere financiar.  Nu ar 
fi capabil să supravieţuiască 
numai de pe urma turismu-
lui. Toţi locuitorii insulei, de la 
preşedinte până la ultimul 
portar din hotel sau şofer de 
taxi, sunt conştienţi de acest 
aspect. Acest acord naţi-
onal nu este o întâmplare; 
aproximativ trei sferturi din 
parlament este alcătuit din 
avocaţi şi jurişti, implicaţi 
100% în domeniul înmatri-
culării de societăţi, ce re-
prezintă o parte integrală a 
sectorului financiar. Aşa că 
aceştia nu pot lua hotărâri 
ce ar putea fi în detrimentul 
industriei, deoarece îi afec-
tează în mod direct. Există 
numeroase cazuri în care 
unele proiecte de lege, ela-
borate la insistenţele Uniunii 
Europene, nu pot trece de 
parlament deja de 7 ani, 
deoarece afectează regu-
lile de confidenţialitate ale 
juriştilor. 

Cipru este prezent pe are-
na financiară internaţională 
din 1974 – de aproape 40 de 
ani. În aceste 4 decenii, s-au 
concentrat aici asemenea 
resurse financiare şi intere-
se, încât ar putea salva ţara 
de la faliment. Numai Rusia 
a investit în mod direct în 
Cipru în jur de 70 miliarde 
de euro. Cu toate că mare 
parte din această sumă are 
origini ruseşti, nu există altă 
alternativă la tratatul de evi-
tare a dublei impuneri sem-
nat între cele două state. 
Cipru nu poate fi „înlocuit”. 
Nu este de mirare că anul 

trecut, când ciprioţii au ce-
rut ajutor, Rusia le-a aruncat 
imediat un „colac de salva-
re” de 2,5 miliarde de euro. 
Apoi anul acesta, când au 

cerut din 
nou bani, 
ruşii le-au 
promis iar 
un ajutor 
în valoa-
re de 5,5 
m i l i a r d e 
de euro. Şi 
toate as-

tea doar „pe ochi frumoşi”. 
Ce-i drept nu trebuie să omi-
tem faptul că valoarea ză-
cămintelor de gaz descope-
rite de-a lungul coastei, ce 
aparţine de teritoriul cipriot, 
a fost estimată la 100 mili-
arde de euro, aproximativ 
egală cu PIB-ul Ciprului pe 5 
ani, ceea ce reprezintă o ga-
ranţie bună în caz de ceva. 
Probabil că aceasta a fost 
motivaţia din spatele împru-
muturilor ruseşti. Şi desigur să 
nu uităm şi puterea în conti-
nuă creştere a „noilor ruşi” 
ce locuiesc acolo şi relaţiile 
financiare apropiate, care 
au existat întotdeauna între 
cele două ţări. Preşedintele 
cipriot, care dealtfel 
este şi preşedintele 
actual UE, a studiat la 
Moscova, aşa că lim-
ba nu reprezintă o pro-
blemă în negocierile 
cu Kremlinul. Cu toate 
că este adesea criticat 
în ţară, ruşii au o păre-
re foarte bună despre 
Christofias. Ruşii sunt ju-
cători cheie aici şi cine 
ştie ce alte motive mai 
au pentru ajutorul acordat 
în mod necondiţional aces-
tei mici ţări. 

Aşadar unde dispar toţi 
banii din Cipru? Este o în-
trebare perfect legitimă, 
având în vedere că situaţia 
nu ar trebui să fie atât de 
rea, existând două sectoare 
economice foarte profitabi-
le. Aşa că problema trebuie 
să fie la nivel de cheltuieli. 
Se văd aici urmele lăcomi-
ei şi prostiei umane, lipsa 
grijei pentru ziua de mâine. 
Într-o ţară cu o populaţie 

de 850 000 locuitori, există 
aproape 10 00 de funcţio-
nari publici. Acest lucru nu 
ar reprezenta o problemă 
în sine, însă aici salariile şi 
bonusurile sunt semnifica-
tiv mai mari decât cele din 
sectorul privat, fără a menţi-
ona şi garanţia unui „loc de 
muncă pe viaţă”. Aşa că toţi 
vor să fie funcţionari publici, 
având în vedere că un pro-
fesor de gimnaziu câştigă 
până la 4 000 euro pe lună, 
sumă primită şi pe perioa-
da celor 3 luni de vacanţă. 
Aceste salarii sunt desigur 
exagerate, mai ales luând 
în considerare că ce rămâ-
ne nu se cheltuie de obi-
cei în ţară, ci mai degrabă 
pe ebay sau în cazinourile 
din partea turcească. 2000 
euro ar fi suficienţi, însă aici 
logica este diferită: totul de-
pinde de legături personale, 
de familie şi cunoştinţe. Cine 
cunoaşte pe cine, şi cine se 
înrudeşte cu cine. Se poate 
obţine un post bun la stat 
numai pe pile. Teoretic, în 
prezent sunt 4 00 de şomeri 
pe insulă. În acelaşi timp, în 
ţară muncesc 15 00 de imi-
granţi. Aşa că unde este de 

fapt şomajul? 
Lista ar pu-

tea continua, 
de la deficitul 
societăţii de 
transport local, 
până la proble-
mele compani-
ei aeriene na-
ţionale, Cyprus 
Airways. Pe 
scurt, cheltu-
ie în exces şi 

irosesc bani, de câteva de-
cenii. Sincer vorbind, sunt 
şi ei conştienţi de faptul că 
această situaţie nu poate 
continua la nesfârşit şi că vor 
fi nevoiţi să renunţe măcar 
la o parte din salarii şi bonu-
suri. Însă nu vrea nimeni să-
şi asume responsabilitatea 
pentru nişte decizii ce vor 
avea consecinţe dureroase. 
Mai ales în anul precedent 
alegerilor. Şi pot face oare 
asta? Se pare că răspunsul 
este da... De ce? Acum cred 
că aşteptaţi o concluzie 

clară şi concisă, în care îmi 
exprim verdictul privind vi-
itorul Ciprului şi dacă vor 
da faliment sau nu. După 
părerea mea, există foarte 
puţine şanse de a intra în fa-
liment şi, chiar dacă statisti-
cile mă contrazic, nu puteţi 
avea întotdeauna încrede-
re în cifre, atunci când este 
vorba de Cipru. În iulie, în 
timpul unei cine cu directorii 
uneia dintre cele mai mari 
bănci cipriote, i-am întrebat 
referitor la viitor, iar unul din-
tre ei mi-a spus: 

„László, suntem prea mari 
pentru a intra în faliment..”  

Cum am putea interpreta 
acest lucru? Bank of Cyprus 
deţine 29% din piaţă, Marfin 
Laiki 17% şi Hellenic Bank 9%. 
În total 55%. Dacă aceste trei 
bănci ar avea probleme, ar 
însemna sfârşitul Ciprului. Ar 
dispărea şi ruşii şi ar rămâne 
cu probleme serioase de fi-
nanţare. Şi nici măcar nu am 
menţionat celelalte ţări, ce 
au legături strânse cu siste-
mul financiar cipriot, cum ar 
fi Marea Britanie, Israel şi un 
număr semnificativ de ţări 
arabe.   

Gândiţi-vă şi Dvs. din 
punct de vedere logic. În 
ultimii 13 ani am petrecut 
câteva săptămâni pe an 
pe insulă şi am o viziune de 
ansamblu destul de bună. 
Atunci când am înfiinţat 
LAVECO Ltd. în Cipru în anul 
1999, nu a fost o întâmpla-
re. Am simţit că este o ţară 
capabilă să ofere un climat 
stabil clienţilor noştri. Şi cred 
în continuare acest lucru, în 
ciuda recesiunii şi diverselor 
ştiri înspăimântătoare des-
pre Cipru. În ciuda menta-
lităţii greceşti, elita locală 
este capabilă să controleze 
situaţia şi să rezolve dificultă-
ţile cauzate de recesiune. 

Sper că v-a făcut plăce-
re să citiţi acest articol şi vă 
doresc succes în continuare. 

Cu stimă

László Váradi
Director General
LAVECO Ltd.

Fundaţia Panama
Legislaţia 
din Panama 
cu privire la 
fundaţii

Cu toate că Panama avea deja o lege referitoare la trus-
tul modern, Actul Nr. 25 privind Fundaţiile Private (Actul), 
adoptat de parlament pe 12 iunie 1995, i-a oferit o alter-
nativă de drept civil la trust. 

Ce este o 
fundaţie?

Conform legislaţiei panamaneze, o Fundaţie este un ca-
pital de dotare făcut de una sau mai multe persoane fi-
zice sau juridice, numite Fondator(i), cu un scop anume. 
Organismul de conducere al fundaţiei este Consiliul 
Fundaţiei, a cărei sarcină este să implementeze intenţii-
le fondatorului şi obiectivele fundaţiei, în beneficiul une-
ia sau mai multor persoane fizice sau juridice, cunoscute 
drept beneficiari. 
În momentul în care este înregistrată în Registrul Fundaţiilor 
din Panama, fundaţia capătă statut legal. Înregistrarea se 
efectuează prin depunerea Statutului Fundaţiei. O funda-
ţie panamaneză poate fi înfiinţată fie inter vivos (revoca-
bil), fie mortis causa (irevocabil).

Scopurile 
fundaţiei 

Conform Actului, o fundaţie trebuie să aibă un scop ne-
comercial şi care să nu fie îndreptat către obţinerea unui 
profit. O fundaţie nu poate funcţiona ca o societate, cu 
toate că poate deţine acţiuni în alte companii sau investi 
în instrumente financiare, numai în cazul în care venitul 
astfel obţinut este utilizat exclusiv în scopul fundaţiei.

Beneficiarii

Beneficiarii pot fi persoane fizice de orice vârstă şi/sau sta-
tut legal, de orice naţionalitate. Aceştia nu sunt proprieta-
rii fundaţiei, şi nici creditorii săi. Se pot numi beneficiari noi 
în orice moment, după înregistrarea fundaţiei. Drepturile 
beneficiarilor sunt stipulate în Statutul sau Regulamentul 
Fundaţiei, sau în rezoluţiile adoptate de Consiliul Fundaţiei.

Impozitare şi 
impozitul pe 
moştenire

Legea fiscală din Panama se bazează pe impozitare teri-
torială, însemnând că venitul obţinut din surse străine de 
persoane fizice sau juridice este scutit de impozit şi poate 
fi transferat unor părţi terţe fără niciun fel de îngrădire. Pe 
lângă asta, Panama nu a semnat acorduri de asistenţa 
juridică privind probleme fiscale cu alte ţări. În Panama 
nu există impozit pe moştenire, aşa că societăţile sau fun-
daţiile pot moşteni bunuri fără a plăti impozit.

Lipsa drep-
turilor de 
succesiune 
forţată 

Legislaţia panamaneză nu recunoaşte succesiunea forţa-
tă şi nu pot fi aplicate hotărâri judecătoreşti străine în ast-
fel de situaţii. Cu toate acestea, nu se recomandă păstra-
rea activelor unei fundaţii din Panama într-o ţară în care 
există moştenirea forţată, deoarece se pot ivi complicaţii 
şi conflicte.

Pentru ce 
sunt folosite 
de obicei 
fundaţiile din 
Panama?

Fundaţia panamaneză reprezintă un instrument ideal 
pentru deţinerea necomercială de bunuri şi administra-
rea acestora. Fundaţia oferă protecţie şi asigură succe-
siunea în mediu fiscal avantajos. Flexibilitatea legislaţiei 
permite modificări ale beneficiarilor, fondurilor fundaţiei şi 
drepturilor deţinute de beneficiari.

Aspecte legate de jurisdicţie
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Există într-adevăr 21 miliarde 
de dolari depozitate în conturi 

offshore?
În iulie 2012, Tax Justice Network (www.taxjustice.net) un 

portal ce susţine lupta împotriva corupţiei şi evaziunii fiscale, 
a publicat un raport conţinând sumele 
de bani depozitate în paradisuri 
fiscale. Raportul (The Price of Offshore 
Revisited), întocmit de James Henry, 
afirmă că se estimează a fi în jur de 21 
miliarde de dolari depozitate în diverse 
„paradisuri fiscale secrete”. Totodată, 
fost economist şef al companiei 
McKinsey susţine că ar putea fi vorba 
chiar de 32 miliarde de dolari. Mai 
mult de atât, autorul consideră că această sumă poate fi 
legată de elita mondială, ce reprezintă mai puţin de 1% din 
populaţie. Şi din acest motiv, ţări mari ca SUA şi China sunt 
exluse din rândul statelor prospere.

În raport se menţionează şi ce proporţie din bunurile 
ascunse în „paradisuri fiscale secrete” deţine fiecare ţară în 
parte. Această listă a cauzat destul de multă agitaţie la nivel 
internaţional, deoarece nu au fost oferite surse exacte pentru 
numerele citate şi, de exemplu, în cazul Ungariei, se afirmă 
că pe parcursul ultimilor 22 de ani s-au transferat 242 miliarde 
de dolari, în timp ce sumele depozitate de ţări ca Polonia, 
Ucraina şi chiar Kazahstan sunt mai mici. De asemenea, în 
raport nu se menţionează şi faptul că, în aceste „paradisuri 
fiscale secrete” este obligatorie dezvăluirea beneficiarilor 
reali la deschiderea unui cont bancar, încă de la începutul 
anilor 2000. Aşa că nu mai este nicăieri posibilă asigurarea 
anonimatului.

Ştiri şi idei pe scurt:

SUA: 104 milioane de dolari recompensă pentru 
turnătorul UBS

Fiscul american (IRS) l-a recompensat cu 104 milioane de dolari pe Bradley Birkenfeld, bancherul 
care a furnizat informaţii cu privire la clienţii americani ai băncii UBS. Birkenfeld a furnizat autorităţilor 
americane informaţii bancare interne, care nu puteau fi descoperite din exterior. Drept urmare a 

acţiunilor sale, UBS a plătit către statul american o amendă de 780 milioane de dolari. 
Birkenfeld a oferit date despre conturi bancare deschise în bănci din jurisdicţii offshore, 
deţinute de 35 000 de americani plătitori de taxe. Utilizând aceste informaţii, Statele Unite 
au adunat 5 miliarde de dolari drept impozite adiţionale. Americanii au pus presiune 
asupra guvernului elveţian şi, drept urmare, Elveţia a furnizat informaţii despre încă 4 900 
de americani plătitori de impozite. Cele două state renegociază şi condiţiile tratatului 
de evitare a dublei impuneri, semnat între SUA şi Elveţia.

Ungaria: autorităţile 
fiscale au deschis un 

seif
NAV, autorităţile fiscale maghiare 

au desfăşurat recent o acţiune 
nemaiîntâlnita până acum împotriva 
unui pensionar, membru şi director 
general în câteva societăţi. În timpul 
perioadei în care s-a aflat sub 
investigaţie, acesta a achiziţionat o 
proprietate imobiliară şi o maşină. A 
renovat proprietatea şi şi-a asigurat 
viaţa pentru o sumă foarte mare de 
bani. Atunci când autorităţile fiscale 
au început să-l investigheze, acesta 
nu a putut dovedi sursa fondurilor. De 
asemenea, în aceeaşi perioadă de 
timp, bărbatul a oferit companiilor 
sale împrumuturi de 
peste 150 milioane de 
forinţi (700 000 dolari 
SUA). Inspectorul fiscal 
a solicitat şi de la bănci 
informaţii cu privire la 
conturile acestuia. Pe baza raportului 
primit de la una dintre bănci, s-a găsit 
un seif închiriat de numele bărbatului 
în cauză, în care se aflau 400 000 de 
euro şi 20 000 000 forinţi în numerar, ce 
acoperă împozitele neplătite în valoare 
de 100 000 000 forinţi şi o mare parte din 
amenda de 70 000 000 forinţi.

Proprietăţi imobiliare în Cipru 
Acum este timpul să cumpăraţi!

Pentru locuitorii multor ţări Cipru nu reprezintă numai o 
altă insulă din Marea Mediterană, sau una dintre multe 
destinaţii de vacanţă, ci chiar o a doua casă. Un număr 
mare de străni achiziţionează proprietăţi pe insulă, unii 
pentru a locui permanent în Cipru, iar alţii pentru a avea 
o casă de vacanţă.  
Nu voi pierde timpul explicând cât de bune sunt climatul 
şi ecologia insulei – puteţi găsi astfel de informaţii în toate 
broşurile turistice şi pe Internet. Ne rezumăm la a spune 
că este cald şi soare tot timpul anului!
Am dori însă, să menţionăm câteva aspecte interesante 
cu privire la proprietăţile imobiliare din Cipru:

- Preţurile imobiliarelor sunt mult mai mici decât în 
alte staţiuni aflate pe malul mării, însă ca investiţie 
cresc în mod constant,
- Costurile de întreţinere a proprietăţilor sunt destul 
de scăzute,
- Casele şi apartamentele în Cipru pot fi închiriate 
foarte uşor, aşadar casa de vacanţă poate 
reprezenta şi o sursă de venit,
- Mulţumită sistemului judiciar britanic şi legislaţiei 
ce reglementează drepturile la proprietate, 
persoanele care achiziţionează proprietăţi în Cipru 
sunt mult mai bine protejate decât în majoritatea 
statelor europene,
- Cumpărătorul unor proprietăţi în Cipru poate 
obţine mai uşor o viză temporară sau un permis de 
rezidenţă,
- Engleza este limbă oficială în Cipru, alături de 
greacă, ceea ce este foate convenabil pentru 
investitorii străini

Pentru mai multe informaţii privind achiziţionarea de 
imobiliare în Cipru, 
puteţi vizita site-ul 
w w w.maptika.com 
şi întrebaţi de Anton 
Kolesnikov, Director 
General.

Modificări în serviciile 
oferite de banca 

Hellenic
Serviciul de Internet banking oferit 

de banca Hellenic oferea şi înainte 

posibilităţi excelente de efectuare a 

tranzacţiilor zilnice. Sistemul rapid, sigur 

şi uşor de utilizat este disponibil 24 de ore 

zi, în 3 limbi greacă, engleză şi rusă. Cel 

mai recent produs al băncii î l constituie 

contul în mai multe valute, ce face 

posibilă administrarea simultană a unui 

cont în două sau mai multe valute, în timp 

ce indică şi suma combinată depusă în 

respectivul cont. O altă noutate oferită 

de Hellenic o reprezintă şi posibilitatea 

de a efectua plăţi în ruble, serviciu 

introdus pe 1 august 2012. Foarte puţine 

bănci din UE pot oferi astfel de servicii, 

la preţuri atât de accesibile. Comisionul 

pentru transfer bancar este fix, şi anume 

600 ruble + taxele de administrare. 

Există un comision suplimentar de 0.05% 

pentru transferurile în aceeaşi zi, cu o 

taxă minimă de 600 ruble şi maximă de 

2000 ruble.

Subiect: Interesant
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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

e-mail: london@laveco.com

HUngArY
LAVeCo KFt.
33/a raday street, 

1092 Budapest, 

Hungary 

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

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

e-mail: hungary@laveco.com

CYprUs
LAVeCo Limited
Despina Sofia Complex

Ap. 202, United nations 8

drosia 6042, Larnaca, Cyprus

tel.: +357-24-636-919 

Fax: +357-24-636-920

e-mail: cyprus@laveco.com

romAniA
LAVeCo-optitAx
ConsULt s.r.L.
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

BULgAriA
LAVeCo eood
porto Lagos no.1,ent.2,Floor 5, 

Ap.42, 1463 sofia, Bulgaria

tel.: +359-2-953-2989

mob: +359-888-126-013

Fax: +359-2-953-3502 

e-mail: bulgaria@laveco.com

seYCHeLLes 
LAVeCo Ltd.
suite 2, oliver maradan Bld. 

oliver maradan street,Victoria 

mahé, seychelle-szigetek

tel.: +248-4-322-261

Fax: +248-4-324-932 

e-mail: seychelles@laveco.com

Viaţa LAVECO:
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Angajaţi noi la sediul 
din Cipru

În luna august echipa LAVECO 

din Cipru s-a mărit cu 2 membri noi. 

Elizabeth Nicolaou s-a alăturat echipei 

de administrare, în timp ce Chryso 

Saouri va lucra în departamentul 

de contabilitate şi servicii fiduciare. 

Entuziasmul şi energia lor ne vor ajuta 

să creştem şi mai mult standardul 

serviciilor oferite de LAVECO Ltd. în 

Cipru.

Website LAVECO nou
Site-ul LAVECO Ltd., www.laveco.com este  

actualizat în mod constant. A trecut deja 

aproape un an, de când au apărut versiuni 

noi în engleză şi maghiară. De acum însă, sunt 

disponibile şi versiunile în rusă, română şi bulgară 

în noul format. Vă recomandăm să vizitaţi în mod 

regulat site-ul nostru, putând afla astfel informaţii 

actualizate cu privire la noile servicii oferite de 

LAVECO Ltd., ofertele noastre speciale, precum 

şi noutăţile din lumea offshore.

http://www.laveco.com
http://www.laveco.com
http://www.laveco.com

