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Se apropie sfârşitul anului, 
o perioadă în care temerile 
şi grijile justificate şi mai puţin 
justificate pentru ceea ce ne 
rezervă viitorul cresc în mod 
dramatic. De când am înce-
put să activez în acest dome-
niu, aproape că nu a existat 
un final de an, în care cineva 
din jurul meu să nu comente-
ze că s-a terminat totul şi că 
de mâine nimic nu va mai fi 
la fel şi lumea se va schimba. 
Mă întreb, însă, dacă acest 
lucru este într-adevăr posibil 
în economia lumii. Sunt oare 
capabili cei ce iau deciziile să 
producă dispariţia a peste un 
milion de companii offshore 
“nedorite” de la un moment 
la altul? Se pot oare scufunda 
fără nicio urmă companiile 
responsabile pentru mai mult 
de 50% din cifra de afaceri in-
ternaţională de la o zi la alta? 
În mod normal, totul este po-
sibil. Ar putea fi adevărat şi în 
teorie. Este o realitate vizibilă 
şi de necontestat faptul că 
organizaţiile internaţiona-
le, conduse de OECD, UE şi 
SUA, declară război împotri-
va statelor mai mici, pe care 
le pot intimida. Seychelles 
sau Insulele Britanice Virgine 
reprezintă nişte ţinte uşoa-
re pentru inchizitori, însă în 

cazul altor ţări, 
ca de exem-
plu Hong Kong, 
aceştia nici nu 
ştiu de unde 
să pornească. 
C o n d u c e r e a 
centrală chi-
neză ar lămuri 
pe oricine în-
cearcă să se 
amestece în 
treburile lor, că 
Hong Kong face 
parte din China 

şi nu le va dicta nimeni din 
străinătate. 

Din cele menţionate mai 
sus se poate constata că pu-
terea de negociere diferă în 
funcţie de jurisdicţie. Unele 
sunt uşor de manipulat, pe 
când altele se dovedesc a fi 
mai dificile. Totodată, ar tre-
bui să analizăm şi să definim 
exact termenul de “offsho-
re”. Dacă ne referim la defini-
ţii mai vechi, de acum 20-30 
de ani, compania offshore 
însemna de regulă o socie-
tate înmatriculată într-o ţară 
mică, unde ori nu exista nicio 
taxă, ori aceasta avea o va-
loare nesemnificativă. Taxa 
de valoare redusă se aplică 
în cazul companiilor care nu 
desfăşoară activităţi în pe te-
ritoriul ţării de înmatriculare, 
asigurându-se în acest mod 
că interesele fiscale ale statu-
lui respectiv nu sunt afectate 
şi că nu există scurgeri de fon-
duri din acea ţară. Atunci, ter-
menul de offshore semnifica 
un tip de locaţie fizică, legată 
de planificarea şi optimizarea 
fiscală. Acest aspect a funcţi-
onat bine până în prezent, cu 
o societate înmatriculată în 
afara ţării de rezidenţă a pro-
prietarului beneficiar, având 
un cont bancar în străinătate, 

iar o parte din fondurile acu-
mulate în cont era păstrată 
acolo, iar o parte returnată 
în economie prin intermediul 
investiţiilor. 

Cu toate acestea, pe mă-
sură ce jurisdicţiile cu impozi-
te scăzute deveneau tot mai 
populare şi atrăgeau din ce în 
ce mai mult capital, ţările cu 
impozite mari au început să 
se revolte, deoarece capita-
lul începuse să migreze către 
acele ţări în care putea ob-
ţine mai mult, în condiţii mai 
atractive şi în care putea fi uti-
lizat mai eficient. 

Şi aici am ajuns la esenţa 
problemei. Conform lui Marx, 
prima lege a capitalismului 
este cea a profitului. Capitalul 
caută întotdeauna calea pe 
care poate obţine cel mai 
mare profit. Este asemenea 
unui izvor de munte, care 
porneşte din vârf şi urmează 
calea ce î i permite să curgă 
cel mai repede. Atunci când 
condiţiile dintr-o anumită ţară 
sunt mai avantajoase, având 
taxe mai mici, recompense 
mai mari şi un risc egal sau 
mai mic decât în alte state, 
mai devreme sau mai târziu 
capitalul ajunge acolo, con-
form logicii nemiloase a com-
petiţiei din capitalism. Acest 
lucru era valabil acum 100 
de ani şi cu atât mai mult în 
prezent, când putem transfe-
ra bani de la bursa din Londra 
la cea din Frankfurt, sau când 
putem cumpăra obligaţiuni în 
Tokyo doar apăsând un buton 
la computerul nostru. 

Cu toate acestea, trebuie 
să ne punem câteva întrebări 
acum. Sunt alte legi capabile 
să o înlocuiască pe cea a pro-
fitului? Consider că răspunsul 
în acest caz este în mod evi-
dent „nu”; toata lumea vrea 

De la biroul Directorului 
General:

De ce nu moare industria 
offshore?

Articolul nostru principal 
abordează un subiect 
îndelung discutat: cum poate 
supravieţui atât de mult sistemul 
internaţional offshore? 

Jurisdicţie sub lumina 
reflectorului:

Insulele Marshall
Insulele Marshall reprezintă 
una dintre puţinele jurisdicţii în 
care se mai emit încă acţiuni la 
purtător

Ştiri şi idei pe scurt:
Cipru scos de pe lista 

neagră
Cipru a fost scos de pe lista 
neagră întocmită de Ministerul 
rus de Finanţe.

Slovacia: sfârşitul cotei 
unice de impozitare

Începând cu 1 ianuarie 2013, 
se va scoate cota unică pentru 
venitul personal şi impozitul pe 
profit.

BVI: modificări ale legii 
societăţilor

Pe 15 octombrie 2012 au intrat 
în vigoare modificările aduse 
Actului privind Societăţile de 
afaceri (Business Companies 
Act) în timpul verii

Subiect:
FATCA: SUA continuă să 

facă presiuni
Statele Unite ale Americii doresc 
să descopere informaţii la 
nivel mondial privind mişcările 
financiare ale cetăţenilor săi şi 
companiile înmatriculate pe 
teritoriul său prin intermediul 
sistemului bancar internaţional.

Viaţa LAVECO:
Cină de Crăciun la sediul 
LAVECO din Budapesta

Echipa de la sediul LAVECO 
din Budapesta a sărbătorit 
succesele anului cu o cină 
festivă.

Oferte speciale pe site-ul 
LAVECO

Site-ul nostru este actualizat 
în mod constant, putând afla 
informaţii cu privire la reducerile 
de preţ oferite zilnic.
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să câştige; antreprenorul, 
care deţine capitalul, inves-
teşte cu scopul de a-şi mări 
profitul. Această lege nu poa-
te fi pur şi simplu 
eliminată, având 
în vedere că limi-
tarea eficienţei 
capitalului ar înlă-
tura principiul de 
bază. Dacă lipsa 
profitului înseamnă 
că investiţia capi-
talului nu se me-
rită, atunci acest 
lucru ar submina 
într-un final spiritul 
antreprenorial. 

Aici ajungem 
la cea mai importantă par-
te a acestui subiect, facto-
rul uman. Şi la întrebarea: se 
poate schimba natura uma-
nă? Este oare posibil ca o 
persoană ce începe o afa-
cere, cu scopul de a obţine 
profit, să nu dorească acelaşi 
lucru şi mâine? Apoi din ce 
în ce mai mult? Şi pe măsură 
ce afacerea sa creşte nu va 
vrea oare să o dezvolte mai 
mult? Răspunsul constă într-
un categoric nu. Natura uma-
nă nu s-a schimbat de mii de 
ani. Va exista întotdeauna un 
segment al societăţii care va 
dori să depăşească nivelul 
mediu. Persoane pregătite să 
lupte, să-şi asume proiecte, să 
sacrifice timp şi energie pen-
tru a obţine realizări pe plan 
material. Şi nu vor face toa-
te aceste lucruri la masa de 
poker. Cel mult pot apela la 
bursa de valori, prin interme-
diul unor canale virtuale, însă 
acest domeniu aparţine tot 
de lumea afacerilor. 

Cu toate acestea, cei care 
doresc să câştige în lumea 
afacerilor caută acele in-
strumente şi metode care le 
permit maximizarea profitu-
lui. Companiile cu impozite 
reduse şi alte soluţii similare 
au fost, sunt şi vor fi astfel de 
instrumente. Se aseamănă 
într-o oarecare măsură cu 
dopajul din sport. Din păca-
te, cei care se dopează pot 
obţine rezultate mai bune şi 

capătă un avantaj faţă ad-
versari. Oamenii de afaceri 
de succes şi-au dat seama 
de acest lucru cu ani în urmă. 

Este de ajuns să vă uitaţi la 
toţi antreprenorii faimoşi şi de 
succes din orice ţară. Arătaţi-
mi unu care nu a fost implicat 
în dopaj, având o armată de 
companii offshore în spatele 
afacerii sale! Nu ar fi avut suc-
ces dacă nu ar fi folosit aces-
te posibilităţi şi ar fi rămas cu 
mult în urma concurenţei.

Este însă acelaşi tip de off-
shore atacat din toate părţi-
le? Deci care va fi rezultatul? 
Nu va mai fi posibilă utiliza-
rea sa pe viitor? Răspunsul 
este da, însă întregul joc va 
fi mult mai complex. Vor exis-
ta întotdeauna jurisdicţii ce 
vor dori să atragă capital şi 
antreprenori străini prin inter-
mediul unor taxe mai mici. 
Concurenţa dintre ţări în 
ceea ce priveşte diferenţa 
între taxe nu va dispărea ni-
ciodată. Nu se pot pune de 
acord nici măcar asupra unei 
taxa unice în cadrul UE, cu 
atât mai puţin în cazul a 200 
de state din toată lumea.

Cu toate acestea, dacă în 
trecut termenul de offshore 
desemna o poziţie geografi-
că, în viitor acesta va deve-
ni sinonim cu „în afara ţării”. 
Puteam vedea şi cum dispar 
unele jurisdicţii, în timp ce 
apar altele în locul lor. Dar ac-
centul se pune pe cele care 
oferă condiţii mai bune. Mult 
mai multe persoane vor profi-
ta de migraţie, aceeaşi soci-
etate putând fi reînregistrată 

dintr-o ţară în alta. Au existat 
astfel de exemple şi în trecut. 
În 2006, de exemplu, atunci 
când Niue a decis că nu mai 
este posibilă înmatricularea 
de companii noi şi că cele 
existente vor mai putea fi 
menţinute numai doi ani, un 
număr semnificativ de soci-
etăţi au fost reînregistrate în 
Seychelles şi Belize. Se va în-
tâmpla ca în cazul unui com-
puter: atunci când nu există 
condiţii favorabile pe un ser-
ver, se trece la altul. 

Aşa că offshore va deveni 
un termen colectiv, care nu se 
va referi atât de mult la o ţară, 
ci mai degrabă la o metodă 
de protecţie a bunurilor. Şi aici 
am anticipat cu mult înainte 
ce se va întâmpla, deoarece 
în viitor, se va pune mai mult 
accent pe serviciile de pro-
tecţie a bunurilor, plasarea 
în siguranţă a acestora. Dar 
haideţi să analizăm cea mai 
rea situaţie: peste tot în lume 
se vor percepe taxe unice – 
desigur acest lucru este po-
sibil numai în teorie - şi toată 
lumea îşi plăteşte toate dato-
riile la stat. Ce se va întâmpla 
apoi? Capitalul va continua 
să crească în mâinile oame-
nilor de afaceri şi aceştia vor 
dori să-l folosească pentru 
administrarea afacerilor pro-
prii, pe întreaga perioadă a 
vieţii, înainte de a fi moştenit 
de următoarele generaţii. 
Tocmai în acest scop Centrele 
Financiare Offshore au dez-
voltat formate legale perfec-
te pentru deţinerea de bunuri 
şi transmiterea acestora ur-

mătoarei generaţii. Indiferent 
dacă alegem fundaţiile pri-
vate de protecţie a bunurilor 
sau trusturile, care au o istorie 
de aproximativ 800 de ani pe 
teritoriile anglo-saxone, nu 

există o alternativă mai bună 
nicăieri în lume. Şi un aspect şi 
mai important este acela că 
aceste structuri sunt perfect 
legale şi la un preţ accesibil 
oricărui antreprenor mediu. 
Pe de altă parte, nu trebuie 
să ne facem griji pentru im-
pozitul pe moştenire şi avem 
de luat în considerare decât 
suma minimă ce trebuie plă-
tită în UK. 

Aş putea face o listă cu mo-
tivele pentru care legea profi-
tului nu poate fi înlocuită, de-
oarece natura umană nu s-a 
schimbat de mii de ani. Cei 
care doresc să intre în afaceri, 
care doresc să întemeieze 
companii, fac acest lucru din 
dorinţa de a avea succes, de-
oarece îşi doresc mai mult de-
cât alţii şi, drept urmare, ca-
ută permanent posibilităţi şi 
instrumente avantajoase. Este 
un lucru absolut firesc, care 
va continua să se întâmple, 
atâta timp cât Omul va trăi 
pe pământ şi companiile vor 
exista. Conform legii cererii şi 
ofertei, dacă există cerere, 
mai devreme sau mai târziu, 
va apărea şi oferta. Acelaşi 
lucru este valabil şi în cazul 
nostru. Cel mult, formatul se 
schimbă la câteva decenii. 
Domeniul nostru de afaceri 
se îndreaptă către o astfel 
de perioadă plină de trans-
formări. Peste 5 sau 10 ani, 
vom face parte dintr-o ordi-
ne mondială financiară total 
diferită, pe care nici nu ne-o 
putem imagina în prezent...

Doresc tutror cititorilor noş-
tri tot ce este mai bun la finalul 
acestui sezon festiv. Să aveţi 
parte de relaxare şi să vă în-
cărcaţi bateriile pentru suc-
cesele ce vă aşteaptă în anul 
următor. 

Cu stimă,

László Váradi
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Insulele Marshall
Locaţie: Grup de insule în Oceanul Pacific, la jumătatea distanţei 

dintre Hawaii şi Australia

Formă constituţională: Guvern constituţional în asociere liberă cu SUA

Populaţie: 68 480

Suprafaţă: 181 km2

Capitala: Majuro

Moneda: US dollar

Limbi oficiale: Marshalleză, Engleză

Fus orar: UTC +12

1. Forma legală a  
    companiei: Societate cu răspundere limitată

2. Metoda de înmatriculare: 
Statutul şi Actul Constitutiv trebuie semnate de 
subscriitori. Subscriitorul desemnează apoi primii 
directori ai companiei, care sunt autorizaţi să emită 
acţiunile societăţii.

3. Denumire companie: Trebuie să se termine în “Company”, “Corporation”, 
“Incorporated” sau “Limited”

4. Timpul necesar  
    înmatriculării: 2-3 săptămâni

5. Număr directori: Minim 1, persoană fizică sau juridică

6. Număr acţionari: Minim 1, persoană fizică sau juridică

7. Capital minim: 1 USD

8. Cerinţe privind  
    contabilitatea: Nu se cere

9. Tipul de acţiuni: Nominale sau la purtător

10. Taxe şi impozite anuale: Nu există taxe sau impozite 

11. Întrunirea anuală: Necesară în fiecare an calendaristic. Prima întrunire 
trebuie ţinută în18 luni de la înmatriculare.

12. Dezvăluirea  
      beneficiarilor: Nu se cere 

13. Sediu registrat: Sediul registrat local este cerut prin lege.

14. Secretar/agent registrat: Secretarul registrat local este cerut prin lege.

15. Acorduri de evitare a  
      dublei impuneri:

în cazul companiilor „exonerate” “exempt” nu se 
aplică acordurile de evitare a dublei impuneri, 
încheiate de Insulele Marshall.

Jurisdicţie sub lumina reflectorului:
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Ştiri şi idei pe scurt

Cipru scos de pe lista neagră
Într-o declaraţie emisă pe 31 octombrie 2012, Ministerul rus de 

Finanţe a confirmat faptul că Cipru a fost scos de pe lista neagră a 

paradisurilor fiscale. Această măsură luată de ruşi a venit ca urmare 

a protocolului semnat de cele două state la data de 7 octombrie 2010, referitor la 

semnarea unui acord de evitare a dublei impuneri. Această decizie este extrem de 

importantă pentru companiile înregistrate în Cipru. De acum înainte, Cipru poate 

promova fără restricţii beneficiile fiscale oferite companiilor înmatriculate aici. Aşa 

cum am menţionat în repetate rânduri în newsletter-ul LAVECO, sistemul fiscal cipriot 

oferă posibilităţi foarte avantajoase pentru investiţii şi companii de holding. Cipru 

era deja foarte popular atât printre oamenii de afaceri ruşi, cât şi străini, având în 

vedere că este şi acum principalul investitor în Rusia. Suma investită în Rusia prin 

intermediul companiilor cipriote este mai mare de 70 miliarde de euro.

Slovacia: sfârşitul cotei unice de 
impozitare

Atât societăţile, cât şi persoanele fizice din Slovacia vor fi obligate să 

plătească un impozit mai mare începând cu 1 ianuarie 2013. Impozitul pe profit va creş-

te de la 19% la 23%. În cazul persoanelor fizice, cota unică de impozitare va fi anulată. 

Impozitul pe venitul personal va rămâne la 19% pentru sume de până la 3310 euro pe 

an, în timp ce pentru cele mai mari va fi de 25%. Legislatorii au aprobat şi 

un număr de supra-impozite. Unul dintre cele mai noi este supra-impozitul 

aplicat celor ce ocupă funcţii înalte, care vor fi impozitaţi cu încă 5% din 

venit, cum ar fi membrii parlamentului, membrii guvernului şi şeful statului. 

4



www.laveco.com

LAVECO ®  since 1991.
2012/4  

BVI: modificări ale legii companiilor
Conform modificărilor aduse legii, acum va fi posibilă folosirea denumirilor 

societăţilor dizolvate sau radiate, sau al căror nume a fost schimbat. În cazul 

acţiunilor la purtător, agenţii registraţi vor fi obligaţi să păstreze documente 

ce indică nu numai numele posesorului acţiunilor, ci şi al proprietarului 

beneficiar. Posesorul acţiunilor nu poate fi considerat proprietar, deoarece acesta 

păstrează numai acţiunile ce i-au fost înmânate, cu toate că are drepturi de acţionar. 

A avut loc şi o schimbare importantă privind dizolvarea şi lichidarea, conform căreia, 

directorii şi ofiţerii nu mai pot acţiona în calitate de lichidatori. Perioada în care o 

companie radiată poate fi reinstaurată a fost, de asemenea, redusă de la 10 la 7 ani, 

de la data radierii, deoarece, conform statisticii, companiile sunt reînnoite în decursul 

primilor 7 ani. 

FATCA: SUA continuă să facă presiuni
Statele Unite ale Americii doresc să găsească informaţii la nivel internaţional cu privire 

la mişcările financiare ale cetăţenilor săi şi companiilor înmatriculate pe teritoriul lor, prin 

intermediul sistemului bancar internaţional. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) 

intră în vigoare în SUA la 1 ianuarie 2013. Scopul său este să asigure schimbul automat 

de informaţii între state, într-un cadru standard, pe baza acordurilor bilaterale. Conform 

stipulărilor FATCA, băncile din ţările ce au semnat astfel de acorduri vor fi obligate să 

trimită în mod continuu informaţii către IRS (Fiscul american). În iulie 2012, SUA au negociat 

termenii acordului cu Marea Britanie, Germania, Franţa, Italia 

şi Spania, utilizând modelul dezvoltat de ei. Au încheiat chiar 

acorduri sigure cu Marea Britanie şi Spania, în timp ce au 

continuat negocierile pe tema acordurilor privind schimbul 

de informaţii cu alte 50 de jurisdicţii. Punctul de referinţă al 

FATCA poate fi lupta împotriva evitării impozitării, de moment 

ce, dacă ajunge la nivel internaţional, fiscul american va avea acces, în câţiva ani, la un 

sistem informaţional complet, mulţumită informaţiilor pe care băncile vor fi nevoite să le 

transmită. Întrebarea va fi: cu cine vor împărţi americanii informaţiile.

Subiect
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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: romania@laveco.com

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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Cină de Crăciun la 
sediul LAVECO din 

Budapesta
Echipa de la sediul LAVECO din Budapesta 

a sărbătorit succesele anului cu o cină festivă. 

Am reflectat asupra celor mai importante 

momente şi evenimentele ale anului. 

Gazda evenimentului a fost, ca şi în trecut, 

restaurantul Dionysos. Această decizie nu 

a fost întâmplătoare, ţinând cont de faptul 

că preparatele sunt delicioase şi totul este 

pregătit proaspăt la restaurant, iar vinurile 

mediteraneene au contribuit la atmosferă. 

Sperăm ca peste un an să sărbătorim sfârşitul 

altui an, într-o manieră similară

Oferte speciale pe site-ul LAVECO
  Echipa noastră de marketing actualizează aproape zilnic site-ul grupului LAVECO 

(www.laveco.com) Noutăţile interesante apar acum pe site mult mai repede decât înainte. 

Totodată, încercăm să nu ne încărcăm cititorii cu ştiri nesemnificative, ci să le oferim numai 

informaţii relevante şi actualizate din domeniul nostru. 

Pe lângă noutăţi, pe site se pot găsi şi informaţii referitoare la ofertele noastre speciale 

curente. Recomandăm şi clienţilor existenţi să ne viziteze site-ul în mod regulat, nu numai 

celor potenţiali. Se pot economisi sume considerabile la unele servicii, ca de exemplu, 

deschiderea de conturi bancare, atunci când se apelează la ofertele speciale disponibile.


