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16 martie 2013 va rămâ-
ne un punct de referinţă în 
istorie modernă a Ciprului. 
Aflată sub povara unor difi-
cultăţi financiare, această 
ţară solicită ajutorul UE, care 
instaurează nişte condiţii 
draconice de salvare: toa-
te depozitele bancare vor 
fi afectate, luându-se 6.75% 
din depozitele mai mici de 
100 000 euro şi 9.9% din cele 
mai mari de această sumă. 
Populaţia reacţionează furi-
os, se organizează proteste, 
deoarece nimeni nu vrea să-
şi piardă o parte din econo-
mii. Într-un final, Parlamentul 
votează împotriva acestei 
recomandări, iar Ministrul 
de Finanţe este trimis la 
Moscova, pentru a încheia 
un acord cu ruşii, ce implică 
probabil recapitalizarea ţării 
şi exploatarea gazului aflat 
pe fundul mării. După câteva 
zile, Ministrul s-a întors acasă 
fără niciun rezultat. Ulterior, 
s-a avansat o nouă propu-
nere, conform căreia, clienţii 
băncii LAIKI vor pierde tot ce 
depăşeşte 100 000 euro şi vor 

fi clasificaţi drept 
clienţi ai unei 
„bănci bune” şi 
„bănci proaste”. 
Clienţii Bank of 
Cyprus se află 
într-o situaţie 
ceva mai bună: 
sunt asiguraţi că 
vor pierde „nu-
mai” 37.5% din 
depozite, sumele 
rămase fiind în-

gheţate. Şi între timp, toate 
băncile din Cipru rămân în-
chise timp de 2 săptămâni, 
ceea ce nu se întâmplase 
niciodată. Aş putea conti-
nua, însă am dorit numai să 
evidenţiez esenţa problemei, 
drept un punct de pornire 
pentru ideile următoare.

Nici unul dintre deponenţii 
mărunţi ai Ciprului nu dorea 
să se bage în gura lupului. 
Acest lucru este de înţeles: 
mare parte din populaţie 
nici nu realiza că prosperi-
tatea Ciprului din ultimii 40 
de ani se datora sumelor de 
bani ce veneau din străină-
tate. Tot ce ştiau era că se 
puteau duce oricând la ban-
că pentru a obţine un credit 
şi, în afară de ultimii doi ani, 
nu aveau niciun fel de pro-
bleme cu lichidităţile. Astfel, 
ciprioţii au ajuns să meargă 
pe drumul cel mai rău, fără 
să realizeze măcar că îşi con-
damnă ţara pe termen lung. 
Sau cel puţin, contribuie la 
soarta acesteia.

Comparând cifrele iniţiale 
cu cele finale, observăm că 

diferenţa este înfiorătoare. 
Este o diferenţă imensă între 
6.75 – 9.9% şi 37.5 – 100%. Una 
dintre condiţiile impuse pen-
tru oferirea unei situaţii salva-
toare în valoare de 10 miliar-
de de euro, a fost ca Cipru 
să găsească 6.6 milioane 
de euro din resursele proprii. 
Banca LAIKI şi Bank of Cyprus 
reprezintă împreună aproxi-
mativ 50% din întreaga piaţă 
bancară din Cipru. Dacă ar 
fi să calculăm sumele în pro-
porţii egale, atunci ne dăm 
seama că ceva nu se leagă. 
Chiar dacă dublăm procen-
tajul de 9.9%, atunci obţinem 
numai 20%, nu 37.5%, repre-
zentând limita superioară 
a sumelor ce urmează a fi 
pierdute de clienţii Bank of 
Cyprus. Să nu mai menţio-
năm şi cele 100% în cazul 
LAIKI. Ce-i drept, aici depo-
zitele sub 100 000 de euro nu 
au fost afectate. Cu toate 
acestea, cifrele finale, care 
să indice exact cât de mult 
au pierdut deponenţii nu au 
fost publicate. 

S-a estimate că suma de-
pozitată în băncile cipriote 
ar fi între 50 şi 70 miliarde de 
euro. Haideţi să considerăm 
că este vorba de 60 miliarde 
de euro. Este totuşi posibil ca 
proporţia deţinută de cele 
două bănci în cauză să fie 
mai mare de 50% din total, 
având în vedere că erau li-
deri de piaţă şi atrăgeau 
investitori de câteva dece-
nii încoace. Adevăratele ci-
fre nu au fost divulgate nici 

De la biroul Directorului 
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Cipru: 
reţeta pentru depozite zero

Articolul nostru principal 
abordează situaţia apărută 
în legătură cu retragerea 
depozitelor din băncile cipriote.  

Aspecte legate de jurisdicţii:
Mauritius

Compania de categoria GBL II 
(Global Business Licence II) oferă 
o oportunitate excelentă pentru 
a deschide conturi bancare în 
Mauritius.

Ştiri şi idei pe scurt
Ucraina – limitarea 

tranzacţiilor în numerar 
NBU a emis o declaraţie prin 
care confirmă faptul că ţara 
va introduce limitări în ceea ce 
priveşte tranzacţiile în numerar 
în valoare de 150 000 grivne, 
începând cu luna septembrie 
2013.
Romania – impozit cu reţinere 

la sursă mai mare pentru 
nerezidenţi

Guvernul român a introdus o 
nouă rată de 50%, a impozitului 
cu reţinere la sursă în loc de 
obişnuita 16%.

Bahamas – introducerea de 
TVA în 2014

Începând cu 1 iulie 2014, în 
Bahamas se va introduce TVA, 
înlocuindu-se astfel Impozitul pe 
gradul de ocupare a hotelurilor.

Banking Offshore:
ABC Banking Corporation

Mauritius şi-ar dori să acţioneze 
ca un liant în lumea financiară 
internatională, în special în cazul 
pieţelor din Africa, India şi China.

Banca Rietumu 
LAVECO Ltd. a adăugat un nou 
partener în lista de bănci cola-
boratoare. 

Viaţa LAVECO:
Echipei LAVECO din Bucureşi 

i s-au alăturat doi membri 
noi.

Ambii sunt avocaţi cu 
experienţă, ce se completează 
perfect reciproc. 

Oferte speciale pe site-ul 
LAVECO

Vizitatorii site-ului nostru, ce 
este actualizat zilnic, pot găsi 
informaţii privind reducerile 
disponibile la diverse servicii.

COnţinUT De la biroul Directorului General
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până astăzi. Am putea dis-
cuta aici şi despre cauze, ţi-
nând cont de pierderile sem-
nificative suferite de Cipru, 
drept rezultat al recesiunii 
din Grecia, când aparent 
băncile şi-au pierdut banii. 
Acest lucru este doar par-
ţial adevărat, deoarece se 
pare că LAIKI şi-a finanţat în 

mod activ „companiile soră” 
greceşti, ceea ce nu a avut 
nimic de-a face cu depre-
cierea obligaţiunilor de stat 
greceşti. 

Cu toate acestea, tot 
ce ştiu deponenţii este că, 
atunci când încearcă să 
efectueze o tranzacţie din 
contul lor cipriot, se vor în-
tâmpla două lucruri: dacă 
au mai mult de 100 000 euro, 
atunci vor pierde o mare 
parte şi nu vor mai putea utili-
za în mod liber suma rămasă, 
din cauza restricţiilor impuse 
de Banca Centrală cipriotă. 
Ruşii, consideraţi a fi cei mai 
mari investitori şi, drept ur-
mare, cei care pierd cel mai 
mult, văd lucrurile puţin dife-
rit. În opinia lor, tot ceea ce se 
întâmplă nu reprezintă altce-
va decât un jaf bancar au-
torizat, cu colaborarea UE. Şi 
sincer vorbind, este într-ade-
văr destul de ciudat că au 
ales să naţionalizeze o parte 
semnificativă din depozite, 

în loc să accepte falimentul 
băncilor. Şi în acest moment, 
toate această poveste trece 
în afara graniţelor Ciprului: 
UE s-a folosit de unul dintre 
membri săi mai mici, pentru 
a testa o metodă, ce ar pu-
tea fi aplicată oriunde şi ori-
când. Dacă o bancă întâm-
pină probleme, atunci banii 

deponenţilor pot fi utilizaţi 
pentru a o salva. Reţeta este 
simplă: nu se pune problema 
falimentului, deoarece ban-
ca îşi însuşeşte pur şi simplu 
o parte din depozite şi astfel 
problema este rezolvată. De 
ce se poate întâmpla acest 
lucru? După cum a spus unul 
dintre colegii mei britanici 
preferaţi, „Toată lumea are 
cămăşi murdare; întrebarea 
este cine are cele mai mul-
te şi ale cui sunt cele mai 
murdare”. Exact la fel este 
şi situaţia cu sistemul ban-
car: băncile au numeroase 
datorii, acumulate, după 
părerea mea, în mod inten-
ţionat în decursul ultimelor 
decenii. Şi dacă vă gândiţi 
bine la reţeta oferită mai 
sus, veţi realiza că, aplicând 
această soluţie „elegantă”,  
pot trece prin această pe-
rioadă dificilă într-un mod 
destul de eficient, fără a ris-
ca să fie traşi la răspundere. 
În acest fel nu este nevoie 

să se pună presiune asupra 
bancherilor doar pentru că 
au acordat împrumuturi ief-
tine prietenilor, sau pentru 
că au supraevaluat cu 40% 
proprietăţile imobiliare oferi-
te drept garanţie, sau pentru 
că au emis ipoteci în valoa-
re de câteva sute de mii de 
euro persoanelor ce oficial 

aveau salariu minim 
pe economie. Toate 
aceste aspecte pot fi 
ignorate, deoarece, 
conform strategiei din 
prezent, din momen-
tul în care UE îşi dă 
acordul, aceştia sunt 
liberi să sustragă atât 
cât au nevoie din de-
pozitele mai mari de 
100 000 euro. Şi nu se 
termină aici. Băncile 
nu falimentează - cu 
toate că LAIKI nu a 

ieşit prea bine din această 
situaţie – şi bancherii nu de-
vin de prisos. Întreaga infra-
structură rămâne intactă şi 
nu există riscul de a apărea 
competitori noi, mai eficienţi, 
care să ofere servicii banca-
re mai ieftine. Mai devreme 
sau mai târziu vor apărea 
clienţi noi, care vor reapro-
viziona depozitele bancare, 
fără a avea vreo suspiciune, 
depozite ce peste câţiva ani 
vor putea fi din nou însuşite. 
Nu-i aşa că este reţeta per-
fectă? Problema este că sun-
tem cu toţii prizonierii acestui 
sistem. Atât ca persoane fizi-
ce, cât şi juridice. Astăzi nu 
ne putem nici îmbolnăvi fără 
bănci. Medicamentele cos-
tă, iar fără un card bancar în 
buzunar este din ce în ce mai 
greu să cumperi ceva, deoa-
rece se încearcă eliminarea 
tranzacţiilor în numerar.

Consecinţele acestei po-
veşti cipriote sunt încă necla-
re, deoarece este imposibil 

de prezis dacă se doreşte 
aplicarea aceste noi „tehno-
logii” în toate celelalte state 
UE, sau chiar şi în anumite 
regiuni. Atunci cine ar mai 
avea curajul să depună bani 
în bănci şi să-i lase acolo 
pentru o perioadă mai lungă 
de timp? Exemplul Ciprului 
arată în mod clar faptul că 
economia începe să revină 
la un tip e comerţ primitiv, în 
care numerarul preia contro-
lul oriunde este posibil. După 
data de 16 martie, atunci 
când băncile din Cipru 
au rămas închise timp de 
aproape 2 săptămâni, mare 
parte din magazine şi alţi fur-
nizori de servicii au accep-
tat numai numerar, sau cel 
puţin numai anumite carduri 
bancare, emise de bănci din 
străinătate. Lipsa de încre-
dere atinsese un asemenea 
nivel, încât până şi restau-
rantele erau nevoite să-şi 
plătească furnizorii în nume-
rar. Este adevărat faptul că 
britanicii, temându-se încă 
din anul 2009 că zona euro 
se va prăbuşi, au pus la cale 
un plan secret pentru o ast-
fel de situaţie de criză, prin 
intermediul căruia puteau 
furniza numerar cetăţenilor 
britanici aflaţi în Cipru, prin 
ambasadă. În 2013 aceştia 
l-au pus în practică: au adus 
1 milion de euro în numerar, 
pentru a acoperi salariile for-
ţelor armate britanice staţio-
nate în Cipru. 

Şi în Cipru nu sunt semne 
că această situaţie ar lua 
sfârşit. Din contră, este abia 
începutul. A început ceva, 
însă nimeni nu ştie cu exacti-
tate ce şi care vor fi urmările. 
După cum am mai spus de 
nenumărate ori, economia 
cipriotă se bazează pe două 
sectoare: turism şi servicii 
financiare.
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Sectorul financiar aduce, 
sau mai degrabă aducea, 
cea mai mare parte din ve-
nituri. În prezent, acesta a 
fost mai mult sau mai puţin 
eliminat, de moment de în-
crederea în această ţară a 
fost puternic zdruncinată la 
nivel internaţional şi insula nu 
mai primeşte sume noi sem-
nificative, în timp ce depozi-
tele existente, care pot fi mu-
tate, sunt transferate în alte 
părţi, de teama unor restricţii 
ulterioare. Fluxul de bani tri-
mişi în afară continuă şi, cu 
toate că băncile percep tot 
felul de comisioane pentru 
tranzacţii, venitul obţinut ast-
fel nu va fi suficient pentru a 
menţine sistemul în funcţiune 
pe termen lung. Cu toate că 
au insistat asupra faptului că 
angajaţii băncii LAIKI vor fi 
concediaţi, până acum nu 
au existat reduceri semnifi-
cative de personal. Pe scurt, 
sunt prea mulţi eschimoşi şi 
prea puţine foci; salariile an-
gajaţilor trebuie să fie plătite, 
birourile trebuie întreţinute şi 
în arşiţa verii sistemele de aer 
condiţionat trebuie să func-
ţioneze. În ceea ce priveşte 
viitorul, ar fi dificil de prezis 
chiar şi cu un glob de cristal. 
Sunt însă sigur de un singur 
lucru: Cipru va trece printr-o 
perioadă destul de îndelun-
gată şi dificilă, greu de de-
păşit şi în cazul oricărei alte 

ţări. În ciuda faptului că in-
frastructura şi cultura banca-
ră dezvoltate pe insulă erau 
singurele posibile să deser-
vească lumii offshore. Golul 
lăsat de acestea se simte pe 
piaţă şi asta doar pentru că 
un stat viclean cu un pic de 
imaginaţie ar putea atrage 
cu uşurinţă toţi banii care ies 
din Cipru. Unii sunt de păre-
re că acest lucru este puţin 
probabil şi că ar fi mai uşor să 
repornească sistemul cipriot, 
de moment ce clienţii inte-
resaţi de serviciile bancare 
offshore nu au unde să se 
orienteze în altă parte şi mai 
sunt şi avantajele oferite de 
societăţile înmatriculate aici. 
Până acum existau două 
ţări capabile să ofere servicii 
bancare offshore într-o ma-
nieră profesională, şi anume 
Cipru şi Letonia. Aceasta din 
urmă nu poate umple golul 
rămas şi, totodată, econo-
mia globală nu poate rezista 
prea lung fără companii off-
shore. Este imposibil să creezi 
o ţară care să ofere un fun-
dament corect al unui sistem 
bancar offshore şi acest lu-
cru nu poate fi obţinut peste 
noapte. 

În cazul Ciprului, s-a pier-
dut ceva ce este foarte greu 
de recuperat. Încrederea. 
Încrederea şi stabilitatea pe 
termen lung, care consti-
tuie elementul vital al lumii 

financiare, fără de care siste-
mul nu poate funcţiona cum 
trebuie niciunde în lume. 
Cipru şi-a pierdut principa-
lul aliat şi, totodată, cel mai 
important partener de afa-
ceri: Rusia, care nu uită nici-
odată cineva o enervează. 
Fără ruşi, Cipru nu se poate 
dezvolta. Aceştia reprezin-
tă un factor decisiv în viaţa 
financiară cipriotă şi nu pot 
fi excluşi, atunci când trebu-
ie luate decizii importante. 
Probabil că autorităţile cipri-
ote nu au luat în considerare 
acest aspect, atunci când 
au ales soluţia salvatoare 
preferată de UE. S-au opus 
astfel intereselor ruşilor, care 
nu vor renunţa atât de uşor. 
Conform punctului de vede-
re emis de mass-media rusă 
la câteva săptămâni după 
izbucnirea crizei, ciprioţii 
aveau două soluţii: să conti-
nue colaborarea cu UE şi să 
rămână în zona euro, însă cu 
preţul de a deveni cea mai 
săracă ţară din Europa, sau 
s-ar fi putut gândi mai întât 
la interesele ruşilor şi, drept 
recompensă, ar fi putut con-
ta pe puterea economică a 
Moscovei. A doua variantă 
ar fi presupus părăsirea zo-
nei euro – ceea ce este o 
opţiune şi in cazul primului 
scenariu – şi revenirea la lira 
cipriotă, după care tânjesc 
ciprioţii de mult timp. Nu 

putem prezice care ar 
fi consecinţele pentru 
Europa. Cu toate că 
Cipru reprezintă numai 
0,2% din totalul euro-
pean, s-ar crea totuşi o 
ruptură imensă în sistem, 
de pe urma căreia este 
posibil ca euro să nu-şi 
mai revină, deoarece ar 
apărea efectul domino. 

Situaţia este ex-
trem de complicată, 

iar meciul dintre Rusia şi UE 
este abia la început. De pe 
urma acestuia are de sufe-
rit un stat mic, care suferă 
îngrozitor, însă acest aspect 
nu este de interes pentru 
marii jucători, care trag sfo-
rile. Astăzi, în timp ce închei 
acest articol, s-a anunţat că 
preşedintele Ciprului i-a scris 
Uniunii Europene. În această 
scrisoare a solicitat o nouă 
dezbatere privind soluţia sal-
vatoare oferită Ciprului, afir-
mând faptul că planul iniţial 
a fost redactat pe grabă şi 
nu s-a ţinut cont de interese-
le Ciprului. Mai mult de atât, 
preşedintele consideră că nu 
se ştie dacă Bank of Cyprus 
poate fi salvată, îndemnând 
concomitent la abando-
narea fuziunii dintre partea 
rămasă din banca LAIKI şi 
Bank of Cyprus. Momentan, 
UE pare să rămână instransi-
gentă şi nimic nu indică fap-
tul că ia în considerare solici-
tarea Ciprului. Apare atunci 
întrebarea: este capabilă UE 
să-şi abandoneze unul dintre 
membri, în timp ce cheltuie 
sute de miliarde de euro pe 
Grecia?

Este dificil să-ţi păstrezi cal-
mul, în timp ce citeşti cele de 
mai sus. Cu toate acestea, 
este exact ceea ce vă rog să 
faceţi, chiar dacă sunteţi, la 
rândul dumneavoastră, victi-
mă a acestui act de irespon-
sabilitate şi neînţelegere.  

Cu stimă,

László Váradi
LAVECO Ltd.
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Mauritius - Global Business Licence ii.
Localizare: Oceanul Indian la est de Madagascar

Statut: Democraţie parlamentară

Populaţia: 1.3 milion

Suprafaţa: 1860 km2

Capitala: Port Louis

Moneda: Mauritius Rupee (MUR)

Limba folosită în afaceri: Engleză

Zona orară: GMT + 3

1. Statutul companiei:: Corporaţie nerezidentă

2. Metoda de înmatriculare/ 
    înregistrare

Memorandumul şi Statutul trebuie semnate de fondatori. 
Fondatorii trebuie să fie persoane locale autorizate în 
acest scop.

3. Sufixe posibile la numele 
    companiei: 

Toate numele trebuie să se termine cu unul dintre 
următoarele cuvinte: Limited, Ltd., Corporation, Corp., 
Societe Anonyme, S.A.

4. Timpul de înmatriculare: 3-4 săptămâni

5. Number of directors: 1

6. Number of shareholders: 1

7. Capitalizare: Nu există cerinţe legate de minim

8. Contabilitate cerută: Rapoartele nu sunt obligatorii, insa trebuie pastrate docu-
mentele privind tranzactiile.

9. Natura acţiunilor: Nominale

10. Taxe şi impozite anuale: 200 USD

11. Adunarea anuală: În fiecare an calendaristic

12. Dezvăluirea 
     beneficiarilor: Nu se cere

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

14. Secretar/agent registrat: Nu este cerut de lege.

15. Acorduri pentru evitarea 
     dublei impuneri:

Societăţile de tipul Global Business Licence II nu se su-
pun acordurilor de evitare a dublei impuneri semnate 
de Mauritius.

Aspecte legate de jurisdicţii:
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Romania – impozit cu 
reţinere la sursă mai mare 

pentru nerezidenţi 
Guvernul român a introdus o nouă rată de 50%, 

a impozitului cu reţinere la sursă în loc de obişnuita 

16%, într-o încercare de a preveni planificarea fisca-

lă agresivă a nerezidenţilor. 

Noua rată, ce a intrat în vigoare în luna februarie 

2013, se va aplica venitului obţinut de un nerezident, 

dacă acel nerezident este dintr-o ţară, ce nu are 

un acord privind schimbul de informaţii valabil cu 

România şi dacă tranzacţia ce duce la plată este 

considerată a fi artificială. Dacă beneficiarul este 

rezident într-o ţară ce a semnat un astfel de acord, 

însă jurisdicţia în care se face plata nu, atunci se va 

aplica impozitul mai mare.

Ucraina – limitarea 
tranzacţiilor în numerar

Pe 6 iunie 2013, Banca Naţională a Ucrainei (NBU) 

a emis o declaraţie prin care confirmă faptul că ţara 

va introduce limitări în ceea ce priveşte tranzacţii-

le în numerar în valoare de 150 000 grivne (aprox. 

19 000 dolari SUA), începând cu luna septembrie 

2013. Conform specialiştilor băncii, pieţele financia-

re nu vor fi afectate, deoarece Ucraina beneficiază 

de un mecanism corespunzător pentru a face faţă 

tranzacţiilor fără numerar.

Vera Rychakovskaya, vice-preşedintele NBU, a 

confirmat faptul că acest pas nu va reduce numai 

costurile de menţinere a numerarului, dar va ajuta şi 

la obţinerea unui nivel mai mare de transparenţă al 

economiei şi la stimularea creşterii PIB-ului. 

Statisticile oficiale indică faptul că, în prezent, 

doar 11% din plăţile cu amănuntul din Ucraina nu 

sunt efectuate cu numerar.

Bahamas – introducerea de TVA în 2014
Începând cu 1 iulie 2014, în Bahamas se va introduce TVA, înlocuindu-se astfel Impozitul 

pe gradul de ocupare a hotelurilor.
Impozitul de bază pentru bunuri şi servicii va fi de 15%, cu toate că serviciile hoteliere, 

alimentele şi băuturile cumpărate din hoteluri vor fi impozitate cu 10% şi 
vor exista şi anumite scutiri, cum ar fi produse neimpozabile alimentare şi 
de agricultură, servicii de sănătate şi educaţie, transferuri de contracte 
de închiriere asupra unor terenuri şi clădiri rezidenţiale, servicii financiare 
şi servicii sociale şi de comunitate.

În concordanţă cu această legislaţie, depunerea şi plata pentru TVA 
vor trebui effectuate lunar. 
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Offshore Banking

Bănci noi în lista oferită de LAVECO Ltd.:

ABC BAnKinG CORPORATiOn
Mauritius ar dori să funcţioneze ca un liant în viaţa financiară internaţională, în special în ceea ce priveşte pieţele din Africa, 

India şi China. Clienţii ce deschid conturi bancare aici pot beneficia de numeroase avantaje.
Recomandăm ABC Banking Corporation celor care doresc să lucreze cu o echipă tânără şi dinamică. Un alt avantaj al 
băncii este acela că operează în Mauritius, adică în afara UE, însemnând că nu este obligată să respecte regulamentul 
impus de UE.Sfat

informatii generale despre banca

1. Tara de înregistrare, sediul principal, numărul 
filialelor:

Mauritius, Port Louis (1 Sucursală)

2. Anul înfiinţării 2010

3. Principalii acţionari ABC Motors Company Ltd., ABC Car Rental Ltd., Good Harvest Ltd., Union Shipping 
Ltd., persoane fizice

4. Cod SWIFT ABCKMUMUXXX

informatii privind deschiderea de conturi, principalele caracteristici ale acestora
5. Tipul contului Depozit la vedere (corporativ şi personal) şi Depozit la termen

6. Documente necesare pentru deschiderea 
conturilor

Cont corporativ: Certificat de înmatriculare, Certificate of Good Standing dacă so-
cietatea este mai veche de un an, Actul constitutiv, Registrul directorilor, Registrul 
asociaţilor, Copii după paşaport şi dovada domiciliului pentru semnatarul autorizat, di-
rectori şi acţionari. Toate documentele trebuie certificate în mod corespunzător.
Cont personal: Copie după paşaport şi dovada domiciliului.

7. Timpul necesar pentru deschiderea contului 2 săptămână, după ce banca primeşte toate documentele şi informaţiile solicitate, 
precum si formularele pentru deschiderea contului semnate

8. Restricţii la deschiderea de conturi Banca nu deschide conturi pentru rezidenţi şi companii americane şi companii din 
ţări sancţionate. Banca nu deschide conturi pentru companiile al căror Act constitu-
tiv permite emiterea de acţiuni la purtător.

9. Necesitatea prezenţei semnatarilor la de-
schiderea conturilor:

Nu este necesară 

10. Depozit minim Nu se cere. Contul va rămâne activ timp de 1 an.

11. Metode de efectuare a plăţilor Instrucţiuni pe fax şi email

12. Internet banking Numai pentru vizionarea contului. Serviciul de Internet banking va deveni complet 
operaţional până la sfârşitul lui octombrie 2013.

13. Tipuri de carduri de debit/credit MasterCard Debit Card (Cardul de debit poate fi utilizat la nivel mondial la orice 
bancomat ce are logo-ul MasterCard/Cirrus/Maestro şi la orice POS de la orice com-
erciant autorizat).

14. Depozitul minim pentru cardul de credit/
debit

Nu se cere depozit

15. Taxa percepută de bancă pentru deschi-
derea conturilor

Gratuit

16. Taxa pentru întreţinerea contului: Gratuit

Taxe de baza impuse de banca
17. Taxe pentru transferurile către bancă Banca nu percepe comision pentru plăţile primite

18. Taxe pentru transferurile de la bancă 50 USD + comisioane bancare în străinătate, unde este cazul.

19. Taxe pentru retrageri de numerar 0.5% comision la locul de schimb (minim 15 USD)

20. Taxe pentru depozit de numerar Gratuit

Puteţi găsi mai multe informaţii privind deschiderea de conturi bancare pe site-ul nostru (www.laveco.com). Vă rugăm să ne contactaţi la 
numărul + 36 1 4567 200 pentru a obţine detalii complete despre procesul de deschidere a conturilor. 
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BAnCA RiETUMU
Serviciile la nivel înalt oferite de banca Rietumu sunt mai mult decât capabile să satisfacă ce-

rinţele clienţilor interesaţi de deschiderea unor conturi curente. Banca Rietumu combină toate caracteristicile aşteptate de la 
o bancă modernă: este rapidă, ieftină, de încredere şi oferă carduri bancare excelente şi serviciu de Internet banking. Fiind 

una dintre cele mai mari bănci private din Letonia, Rietumu există de aproximativ 20 de ani şi a trecut prin mai multe crize 
locale, fără a fi afectată.

Recomandăm banca Rietumu pentru tranzacţii frecvente, chiar şi zilnice şi persoanelor pentru care comisioanele 
bancare mici reprezintă un factor important.Sfat

informatii generale despre banca

1. Tara de înregistrare, sediul principal, 
numărul filialelor

Sediul principal este în Riga, Letonia. Există reprezentanţe în Moscova, Paris, Kiev, 
Minsk, Almatî, Bucureşti, Erevan şi bănci-partenere în Sankt-Petersburg, Rostov-na-
Donu, Ekaterinburg, Baku, Dnepropetrovsk, Shanghai.

2. Anul înfiinţării 1992

3. Principalii acţionari Persoane fizice

4. Cod SWIFT RTMBLV2X

informatii privind deschiderea de conturi, principalele caracteristici ale acestora

5. Tipul contului Curent (corporativ sau personal)

6. Documente necesare pentru deschiderea 
conturilor

Cont corporativ: copii legalizate ale documentelor de înmatriculare ale companiei, 
copii legalizate după paşapoartele directorilor, titularilor de cont şi beneficiarilor, 
recomandări bancare şi facturi de utilităţi pentru directori, beneficiari şi titularii de cont. 
Pentru companiile mai vechi de 1 an este necesar un Certificate of Good Standing. 
Cont personal: recomandări bancare, copie legalizată după paşaport, factură de 
utilităţi.

7. Timpul necesar pentru deschiderea contului 2 săptămână, după ce banca primeşte toate documentele şi informaţiile solicitate, 
precum si formularele pentru deschiderea contului semnate. Contul se activează auto-
mat la prima plată primită.

8. Restricţii la deschiderea de conturi Nu există.

9. Necesitatea prezenţei semnatarilor la de-
schiderea conturilor

La sediul Laveco Ltd.

10. Depozit minim Nu se cere

11. Metode de efectuare a plăţilor Internet Banking, fax, telefon.

12. Internet banking Disponibil. 

13. Tipuri de carduri de debit/credit VISA/MasterCard (Classic, Business, Gold, Platinum, World Signia)

14. Depozitul minim pentru cardul de credit/
debit

Business: 250 EUR, Gold: 450 EUR, Platinum: 750 EUR, World Signia: 30 000 EUR.

15. Taxa percepută de bancă pentru deschi-
derea conturilor

250 EUR

16. Taxa pentru întreţinerea contului În primul an - gratuit, din al doilea an – 20 EUR/luni (dacă rulajul lunar este mai mare 
de 50 000 EUR - gratuit)

Taxe de baza impuse de banca

17. Taxe pentru transferurile către bancă Banca nu percepe comision pentru plăţile primite.

18. Taxe pentru transferurile de la bancă EUR: În zona euro: până la 50 000 - 15 EUR (Economy), 25 EUR (Standard), 35 EUR (Ex-
press), peste 50 000 - 20 EUR (Economy), 30 EUR (Standard), 40 EUR (Express). În afara 
zonei euro: 25 EUR (Economy), 30 EUR (Standard), 60 EUR (Express).*
USD: 45 USD (Economy), 60 USD (Standard), 90 USD (Express).*
* Economy – transfer is complete the next day after the order is made, Standard – the 
same day, Express – in 1 hour.

19. Taxe pentru retrageri de numerar Primele 5 retrageri în cursul lunii - 2%. Începând cu a 6-a retragere în cursul lunii - 3%.

20. Taxe pentru depozit de numerar EUR/USD – gratuit 
Alte valute - 0.5 %, min 5 EUR

Puteţi găsi mai multe informaţii privind deschiderea de conturi bancare pe site-ul nostru (www.laveco.com). Vă rugăm să ne contactaţi la 
numărul + 36 1 4567 200 pentru a obţine detalii complete despre procesul de deschidere a conturilor. 
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Oferte speciale prelungite pe site-ul LAVECO 
Site-ul nostru este actualizat în mod constant, putând întotdeauna să găsiţi aici informaţii interesante şi utile. Dorim să vă 

atragem atenţia asupra faptului că ofertele speciale pentru Belize şi Seychelles au fost prelungite până la finalul anului. În 
plus, vă recomandăm şi oferta noastră privind înmatricularea de societăţi în mult-căutatul Hong-Kong.

                                  este o jurisdicţie din ce în ce mai populară 
nu numai în regiune, ci în întreaga lume, judecând după numărul de 
societăţi înmatriculate aici. Unul dintre factorii ce au contribuit la acest 
succes este faptul că venitul obţinut din afara Hong Kong-ului nu se 
impozitează aici, numai profitul obţinut la nivel local fiind impozitat cu 
16.5%. Din ce în ce mai mulţi clienţi aleg Hong Kong, în special cei care 
îşi fac planuri pe termen lung. 

În prezent, oferim companii înmatriculate în Hong Kong, cu directori 
şi acţionari furnizaţi de LAVECO la preţul de 3290 USD, în loc de 3790 
USD. Dacă directorii şi acţionarii sunt din Hong Kong, preţul este de 
3490 USD (era 3990 USD).

Hongkong

Recomandăm                                             deoarece acest tip de 
companie oferă o soluţie simplă şi economică atunci când este nevoie 
de o societate de holding. Conform ofertei noastre, puteţi achiziţiona o 
societate în Seychelles, incluzând taxele pentru primul an calendaristic, 
la preţul de 1290 USD, în loc de 1670 USD.

Companiile gata înfiinţate din Seychelles, cu director nominal, procură 
apostilată, incluzând taxele de înmatriculare şi cele pentru primul an 
calendaristic, costă acum numai 1870 USD (erau 2550 USD).

Seychelles

Recomandăm societăţile din                                          în principal 
celor ce-şi doresc o companie de tip IBC. Conform ofertei 
noastre, puteţi achiziţiona o societate în Belize, incluzând taxele 
pentru primul an calendaristic, la preţul de 1250 USD, în loc de 
1470 USD.

Companiile gata înfiinţate din Belize, cu director şi acţionar 
nominal, procură apostilată, incluzând taxele de înmatriculare 
şi cele pentru primul an calendaristic, costă acum numai 
2140 USD în loc de 2800 USD.

Belize
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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
mArio iAnCULesCU LAW 

oFFiCe.
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

Doi membri noi 
în echipa biroului 

LAVECO din 
Bucureşti

Echipei LAVECO din Bucureşti i 

s-au alăturat doi membri noi.

Ambii sunt avocaţi cu experienţă, 

ce se completează perfect 

reciproc. Mario Ianculescu este 

persoana de contact, cel care 

participă la întâlnirile cu clienţi, 

iar Mihai Ivănescu oferă un suport 

excelent şi eficient.

Mario ianculescu
• Poziţie la Laveco: Reprezentant în 

România, pe baza de contract fiduciar 

• Înainte de Laveco: Avocat – membru 

al Baroului Bucureşti din 2005

• Studii: Facultatea de Drept, Bucureşti

• La Laveco începând cu: 2005 în 

calitate de avocat extern

• Data naşterii: 2 iunie 1977

• Naţionalitate: român

• Limbi: română, engleză, franceză
Mihai ivanescu

• Poziţie la Laveco Avocat

• Înainte de Laveco: Avocat – Deloitte Romania

• Studii: Nottingham Trent University, Specializarea – 

Drept; Universitatea de Stat Bucureşti, 

Facultatea de drept; Academia de Studii 

Economice, Facultatea de Administraţie şi 

Management Public

• La Laveco începând cu: martie 2013

• Data naşterii: 19 august 1979

• Naţionalitate: român

• Limbi: română, engleză, germană & 

spaniolă de bază

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 dacti-
lografiere, punere în pagină şi pentru eventualele incorectitudini gramaticale, aşteptând totodată comentariile dumnevoastră, pentru care vă mulţumim.


