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De la biroul Directorului General

Cipru: chiar se întoarce
bumerangul câteodată?

De la biroul Directorului General:

Cipru: chiar se întoarce
bumerangul câteodată?

Articolul nostru principal dezvăluie natura
paradoxală a exodului de depozite bancare din Cipru, dintr-o perspectivă uşor
diferită.

de bani ruşi; fondurile UE nu pot fi fo-

Aspecte legate de jurisdicţii:

losite pentru salvarea unor sume ob-

Insulele Britanice Virgine

ţinute în mod ilegal. Aşa că spălătorii

Conform statisticilor, Insulele Britanice Virgine reprezintă cea mai populară jurisdicţie
din lume pentru înmatricularea de societăţi
offshore.

de bani n-au decât să sufere pierderi
în Cipru! Dacă băncile nu pot fi salvate din alte surse, atunci este nevoie

Banking Offshore:

Russian Commercial Bank

să se apeleze la depozitele existen-

În lista băncilor oferite de LAVECO LTD. a
apărut un nou partener.

te, dacă acest lucru este în interesul
băncii. Şi cei mai bogaţi chiar au su-

Ştiri şi idei pe scurt :

ferit pierderi foarte mari: clienţii băn-

În UK urmează să se introducă
bancnote de plastic

Banca Angliei a dezvăluit planurile de a
introduce bancnote de plastic ce se pot
curăţa uşor până în 2016.

O posibilă scutire de impozit pentru
rezidenţii ciprioţi

Guvernul cipriot plănuieşte să scutească
de la plata impozitului rezidenţii ciprioţi ce
repatriază fonduri înainte de 31 decembrie
2013.

Numărul societăţilor înregistrate în
Hong Kong este în continuă creştere

În primele şase luni ale anului 2013 s-a observat o creştere de aproximativ 10% în
numărul de societăţi noi înfiinţate în Hong
Kong, în comparaţie cu cele şase luni anterioare.

Planuri pentru imobilizarea
acţiunilor la purtător în Panama

Adunarea Naţională din Panama a aprobat un proiect de lege privind imobilizarea
acţiunilor la purtător.

Vor putea cazinourile să
amelioreze situaţia financiară din
Cipru?

Miniştri au aprobat planurile pentru construirea unei staţiuni de cazinouri, într-o
încercare de a atrage turişti ce cheltuie
sume importante.

Trucuri folosite de Google la plata
impozitelor

Venitul sediului central din Irlanda a fost în
jur de 15.5 miliarde de dolari, cu toate că au
plătit numai 17 milioane.

Interesant:

Chili sau Mango

S-a lansat prima telenovelă interactivă,
“Chili vagy Mangó”, disponibilă numai pe
telefoane mobile.
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cii Laiki au pierdut 100% din sumele
Pe scurt, răspunsul este da. Şi acest

mai mari de 100 000 euro, în timp ce

da categoric are mai multe straturi,

Bank of Cyprus a luat „numai” 47.5%

ce merită explorate şi luate în consi-

din sumele depuse de clienţii săi.

derare, atunci când analizăm modul

Această reţetă părea a fi atât de

în care vor arăta lucrurile în viitor. Din

bună, încât UE a adoptat imediat o

mai multe puncte de vedere, s-ar pă-

directivă ce permitea altor state să

rea că anul acesta va fi al Ciprului,

aplice o soluţie similară, dacă acest

chiar dacă, acum mai bine de şase

lucru era necesar pentru salvarea

luni, băncile de pe insulă au fost în-

băncilor. Ajungem la concluzia că

chise timp de două săptămâni şi

Cipru a fost folosit pe post de labo-

după redeschidere au impus restricţii

rator, pentru efectuarea unui expe-

severe.

riment menit să producă o tehnolo-

Să revenim la începutul crizei fi-

gie ce va putea fi aplicată oriunde

nanciare în Cipru: în lunile februarie

în viitor, indiferent de ţară, dimen-

şi martie ale acestui an, guvernul ci-

siune sau amplasare geografică.

priot şi sectorul bancar au primit cri-

Desigur că au început imediat să

tici serioase, atunci când guvernul

apară diverşi „economişti-vedetă”,

german le-a imputat faptul că Cipru

ce susţineau că băncilor, societăţi-

constituie un paradis pentru fonduri

lor şi persoanelor fizice cu probleme

ilegale, provenite mai ales din Rusia

financiare ar trebui să le fie permis

şi depozitate în băncile din această

să falimenteze, deoarece falimentul

ţară. Din acest motiv, atunci când

constituie un element natural al eco-

Cipru a solicitat în mod oficial ajutor

nomiei. Nu am scris expresia econo-

de la UE, administraţia Merkel a trans-

mişti-vedetă în ghilimele din întâm-

mis cât se poate de clar următorul

plare: unde erau aceste minţi lumi-

mesaj: nu dorim să ajutăm spălătorii

nate atunci când băncile acordau
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credite într-un mod total iresponsabil

cea mai importantă companie din

compensatorie. A fost cea mai mare

şi lumea se înghesuia să le primeas-

Cipru este deţinută de ruşi. După

sumă de acest gen plătită în Rusia.

că? Au avut la dispoziţie 50 sau 60

fuziunea cu ceea ce mai rămăsese

Relaţia cu Kremlinul este excelentă,

de ani să-şi exprime părerea, de

din Laiki Bank, Bank of Cyprus con-

la fel şi cu preşedintele, aşa că citi-

moment ce Statele Unite au început

trolează acum o parte mai mare din

torii pot trage şi singuri concluziile.

să adune datorii după sfârşitul celui

piaţa financiară. Fiecare organizaţie

Se mai observă şi faptul că ciprioţii

de-al doilea Război Mondial. Vorbim

guvernamentală şi toate societăţi-

au salutat prezenţa ruşilor în bancă.

despre o ţară în care cetăţeanul de

le importante şi hotelurile din Cipru

Îi privesc pe aceştia ca nişte „salva-

rând cheltuieşte 1.5 dolari pentru fie-

deţin cel puţin un cont la Bank of

tori” şi se aşteaptă ca situaţia să se

care dolar câştigat. Falimentul este

Cyprus şi, mai mult de atât, probabil

stabilizeze datorită lor. Pe insulă sunt

singura consecinţă posibilă şi nu este

nu există nicio familie cipriotă care

însă şi alţii, care consideră că ruşii nu

nevoie de specialitate pentru a reali-

să nu aibă un cont deschis la aceas-

intenţionează să administreze bănci-

za acest lucru.

tă bancă. Aşa că, oricine se uită în

le, ci doar să-şi retragă banii şi apoi

Revenind la Cipru, pierderea de-

registrele contabile ale băncii, îşi va

să plece fără să ofere vreo explicaţie.

pozitelor bancare a cauzat o ne-

face o idee clară în ceea ce priveşte

Un lucru este sigur: cine controlează

mulţumire imensă, chiar dacă mulţi

situaţia financiară reală şi procesele

Bank of Cyprus, poate deţine contro-

dintre „pierzători” nu au îndrăznit

ce au loc în Cipru, cât şi gradul de

lul asupra întregii insule, prin interme-

să spună nimic, temându-se să nu

îndatorare al anumitor persoane.

diul sectorului financiar.

Europa refuza să acorde Ciprului

Cu toate acestea, nu toată lu-

ajutorul financiar de care avea ne-

mea este mulţumită. Când am scris

voie, în timp ce risipea sute de miliare

acest articol, Panicos Demetriades,

pentru a-i ajuta pe greci. Ca urmare

preşedintele Băncii Centrale cipri-

a acestei chibzuinţe, sistemul financi-

ote nu aprobase încă membrii noi

ar al unuia dintre statele membre UE,

aleşi ai consiliului director ai Bank of

chiar dacă în opinia lor unul nu foar-

Cyprus, incluzând vice-preşedintele.

te important, a ajuns să fie controlat

Ofiţerii aleşi îşi pot ocupa posturile

de Rusia, ţara cea mai temută de

numai dacă primesc aprobarea or-

UE. Pe 10 septembrie, Bank of Cyprus

ganismului de supraveghere, adică

a organizat o adunare generale a

Banca Centrală. Preşedintele Băncii

acţionarilor, în care 6 ruşi au fost vo-

Centrale a fost destul de explicit

se afle că au bani offshore. Nu se

taţi în consiliul director format din 16

când a declarat că decizia îi aparţi-

cunosc sumele reale depozitate în

membri. Vladimir Strzhalkovskiy, fostul

ne şi în Cipru nu poate fi nimeni ban-

Cipru, iar în presă au apărut o mulţi-

vice-preşedinte al companiei ruseşti

cher fără aprobarea sa.

me de informaţii diferite. Se ştie, însă,

Norilsk Nickel a fost ales drept vice-

Această situaţie a devenit atât

că este vorba de zeci de miliarde,

preşedinte. Pe lângă creşterea influ-

de serioasă, încât chiar şi Nicos

dintre care o mare parte de prove-

enţei ruseşti, sunt evidente încă două

Anastasiades, preşedintele ţării, a

nienţă rusească. Ciprioţii au găsit o

aspecte. În primul rând, se presupu-

subliniat importanţa acesteia, men-

soluţie destul de originală pentru a

ne că există interese mult mai mari

ţionând că o decizie luată în grabă

despăgubi clienţii Bank of Cyprus:

în spatele acestei poveşti şi nu este

afectează nu numai Cipru, ci şi în-

celor care au pierdut bani le-au fost

vorba numai de băncile şi sistemul fi-

treaga lume internaţională de afa-

oferite acţiuni ale băncii.

nanciar din Cipru. Norilsk Nickel este

ceri. Atât pieţele, cât şi investitorii ar

În continuare, situaţia a luat o tur-

una dintre societăţile cu importanţă

dori să vadă nişte semne liniştitoare,

nură interesantă şi, drept urmare, în

strategice din Rusia. În 2012, când a

însă acest lucru este posibil numai

prezent acţionarii ruşi deţin mai mult

renunţat la poziţia sa de vice-pre-

în situaţia în care Bank of Cyprus îşi

de 60%! Înseamnă că bumerangul

şedinte, Vladimir Strzhalkovskiy a

reia activitatea obişnuită. Iar asta

s-a întors. Merkel nu a vrut să ajute

primit 100 000 000 USD (da, 100 mi-

se poate întâmpla doar când con-

ruşii care spălau bani, însă acum,

lioane de dolari SUA) drept plată

ducerea este stabilită. Mai exact,
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preşedintele a accentuat faptul că

ce Registrul Comerţului şi alte orga-

UE încearcă să excludă fondurile off-

Bank of Cyprus nu este o jucărie, sub-

nizaţii guvernamentale şi-au reluat

shore, se pare că acest lucru nu este

liniind gravitatea situaţiei şi responsa-

activitatea obişnuită după data de

posibil. Din simplul motiv că fondurile

bilitatea deciziei. Cu toate acestea,

16 martie. Trebuia, aşadar, să găsim

nu au unde să se ducă în altă parte şi

Banca Centrală a consideră că po-

un răspuns la întrebarea cum şi unde

cu siguranţă ciprioţii nu au de gând

litica şi preşedintele nu ar trebui să

putem deschide conturi bancare

să întoarcă spatele unui potenţial

intervină în gradul de independen-

pentru acele societăţi care au lucrat

câştig.

ţă al băncii. Acţiunile preşedintelui

până acum cu bănci cipriote.

since 1991.

Sunt sigur că mulţi dintre dvs. nu

Băncii Centrale au fost criticate şi

Am străbătut lumea, din Malta în

sunteţi de aceeaşi părere şi nici nu

de populaţie şi de afaceriştii locali,

Mauritius, via Singapore. Am aflat cu

vreţi să auziţi de Cipru. Este de înţe-

mulţi dintre aceştia fiind de părere că

uimire că mai există foarte puţine

les. Va dura ceva timp până oamenii

nu este capabil să conducă Banca

locuri unde se pot deschide conturi

se vor obişnui cu această situaţie şi

Centrală şi că este în interesul ţării să

bancare pentru societăţi ce nu sunt

este, de asemenea, necesar să aş-

fie înlocuit. Însă, în calitate de oficial

înmatriculate acolo, sau ai căror

teptăm să vedem ce plănuiesc ruşii

ales, acesta nu poate fi pur şi simplu

proprietari beneficiari nu provin din

în legătură cu Bank of Cyprus.

revocat din funcţie. O posibilitate de

acea ţară, sau care nu îşi desfăşoară

revocare ar fi prin intermediul Curţii

activitatea acolo.

Există o lecţie şi mai importantă ce
trebuie învăţată în domeniul mana-

Supreme, care ar putea emite o de-

Am pierdut mult timp şi mulţi bani

gementului unei crize internaţionale:

cizie prin care să declare incapaci-

cu acest proiect şi, într-un final, am

o criză nu poate fi niciodată soluţi-

tatea preşedintelui Băncii Centrale.

fost nevoiţi să recunoaştem că în

onată fără a cere mai întâi părerea

Nu se ştie exact ce a dus la această

Europa există în prezent două ţări,

principalilor proprietari. Principalul

decizie, sau în ce mod a fost influ-

în care companiile străine mai pot

proprietar în Cipru este Rusia. Fără

enţat, însă la 14 zile după alegerea

deschide, relativ uşor, conturi pentru

turiştii ruşi şi banii ruseşti, această

sa, preşedintele Băncii Centrale şi-a

operaţiuni bancare uzuale. Una din-

ţară de mici dimensiuni nici nu poa-

dat acordul pentru numirea tuturor

tre acestea este Cipru. Recesiune sau

te exista de sine stătător, de moment

membrilor consiliului director, astfel

nu, băncile cipriote deschid şi admi-

ce troica UE-FMI-BCE nu le-ar acorda

încât să poată începe adevărata

nistrează în continuare conturi cor-

niciodată fondurile necesare pentru

activitate.

a supravieţui ca un stat independent

Aşa că aceasta este

în cadrul UE.

situaţia la momentul
actual.

Se întrevede aici şi viitorul Statelor

Încrederea

Unite. Atunci când criza financiară

în Cipru este la un ni-

din SUA devine critică, guvernul nu

vel destul de scăzut.

va avea altă alternativă, decât să

Acest lucru nu este

apeleze la chinezi. Chinezii sunt cei

surprinzător, având în

care au investit cel mai mult în obli-

vedere că ceea ce

gaţiunile de stat americane, deci nu

s-a întâmplat în Cipru

va fi posibilă rezolvarea problemelor

nu are precedent în lu-

financiare din America fără să ştie

mea financiară şi nici

chinezii. Bumerangul se întoarce din

măcar cei implicaţi în mod direct nu

porative, fără prea multe obstacole

nou. Dar haideţi să fim optimişti şi să

pot oferi explicaţii. Deoarece Cipru

birocratice şi cu taxe acceptabile,

sperăm că va mai trece mult timp

era o jurisdicţie extrem de importan-

indiferent de locul înmatriculării so-

până la se va întâmpla acest lucru.

tă pentru LAVECO Ltd., am început

cietăţii, naţionalitatea proprietarilor

să căutăm alternative imediat ce a

beneficiari şi dacă societatea desfă-

început criza. Am înţeles destul de

şoară sau nu activităţi pe insulă.

repede că această criză afecta sec-

Aşadar, s-a întors şi aici bumeran-

torul şi instituţiile financiare, în timp

gul? S-ar părea ca da. Chiar dacă
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Cu stimă,
László Váradi
Director general
LAVECO Ltd.
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Aspecte legate de jurisdicţii:

Insulele Britanice Virgine

4

Localizare:

Între Marea Caraibelor şi Oceanul Atlantic de Nord, la est
de Puerto Rico.

Statut:

Teritoriu britanic de peste mări

Populaţia:

aprox. 30 000 (iulie 2010)

Suprafaţa:

153 km²

Capitala:

Road Town

Moneda:

USD

Limba folosită în afaceri:

Engleză

Zona orară:

GMT -4

1. Statutul companiei:

Societate cu răspundere limitată

2. Metoda de înmatriculare/
înregistrare

Memorandumul şi statutul trebuie semnate de subscriitor.
Subscriitorul trebuie să fie o persoană locală, licenţiată
în acest sens.

3. Sufixe posibile la numele
companiei:

Ltd., Limited, Incorporated, Inc., Corp., Corporation sau
S.A.

4. Timpul de înmatriculare:

4-5 săptămâni

5. Număr directori:

Minim 1 de orice naţionalitate

6. Număr acţionari:

Minim 1

7. Capitalizare:

Nu se cere

8. Contabilitate cerută:

Nu se cer rapoarte contabile, însă trebuie păstrate
documentele referitoare la tranzacţii.

9. Natura acţiunilor:

Nominale

10. Taxe şi impozite anuale:

Minim 350 USD atunci când capitalul social este mai mic
de 50 000 USD

11. Adunarea anuală:

Nu este obligatorie

12. Dezvăluirea
beneficiarilor:

Nu se cere

13. Sediu registrat:

Sediu local este cerut prin lege.

14. Secretar/agent registrat:

Agent înregistrat local este cerut prin lege

15. Acorduri pentru evitarea
dublei impuneri:

BVI au semnat acorduri de evitare a dublei impuneri cu
Japonia şi Elveţia.
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Banking Offshore

Russian Commercial Bank
Recomandăm Russian Commercial Bank clienţilor ce caută un partener bancar stabil pentru operaţiunile lor zilnice. Russian Commercial Bank este o filială a uneia dintre cele mai mari bănci din Rusia, VTB, în care guvernul rus deţine o

ip

T

parte semnificativă din acţiuni. Prezenta personala este necesara la momentul deschiderii de cont, insa acest
lucru depinde si de activitatea companiei si identitatea clientului. Ulterior, toate tranzactiile bancare vor fi efectuate prin intermediul Internetului.

Informatii generale despre banca
1. Tara de înregistrare, sediul principal,
numărul filialelor

Înregistrată în Cipru, Înregistrată în Cipru, 1 sucursală în Limassol şi 1 în Nicosia. De
asemenea, banca are 2 reprezentanţe, una în Moscova şi 1 în Londra

2. Anul înfiinţării

1963

3. Principalii acţionari

VTB Group

4. Cod SWIFT

RCBLCY2I

Informatii privind deschiderea de conturi, principalele caracteristici ale acestora
5. Tipul contului

Conturi curente, Depozite la termen, atât corporative, cât şi personale

6. Documente necesare pentru deschiderea
conturilor

Corporative: copii legalizate dupa documentele de înmatriculare, copii după
paşaportul directorilor, semnatarilor şi beneficiarilor şi dovada domiciliului acestora.
Societăţile mai vechi de 6 luni trebuie să prezinte Certificate of Good Standing şi
Incumbency.
Personale: copii după paşaport şi dovada domiciliului.

7. Timpul necesar pentru deschiderea contului

Până la 5 zile lucrătoare, din momentul în care se furnizează toate documentele
solicitate.

8. Restricţii la deschiderea de conturi

Nu există.

9. Necesitatea prezenţei
deschiderea conturilor
10.

semnatarilor

la

Depozit minim

La alegerea băncii, în funcţie de fiecare situaţie în parte
Nu există

11. Metode de efectuare a plăţilor

Prin Internet, fax, poştă, personal

12. Internet banking

Disponibil.

13. Tipuri de carduri de debit/credit

Visa Gold Card (Debit/Credit)

14. Depozit necesar în contul de card

Pentru Carduri de credit limita este de până la 80% din depozit

15. Taxa
percepută
de
deschiderea conturilor

bancă

pentru

16. Comisionul de administrare a contului

Gratuit
Pentru societăţi: 40 EUR pe trimestru
Pentru persoane fizice: 10 EUR pe trimestru

Taxe de baza impuse de banca
17.

Comision pentru transferuri în cont

Gratuit

18.

Comision pentru transferuri din cont

0.1% (min 55 USD - max 200 USD incl. SWIFT 15 USD şi SAME DAY VALUE)

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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Ştiri şi idei pe scurt

În UK urmează să se introducă
bancnote de plastic
Banca Angliei a dezvăluit planuri de a introduce banc-

note de plastic, ce se curăţă cu uşurinţă, până în anul 2016

şi va testa opinia publică în decursul următoarelor două

luni, înainte de a lua o decizie finală până la sfârşitul anu-

lui. Banca a efectuat deja studii complexe privind conse-

cinţele posibile ale acestei schimbări, astfel Marea Britanie

O posibilă scutire de impozit
pentru rezidenţii ciprioţi
Guvernul cipriot a anunţat că plănuieşte să introducă o
scutire de impozit pentru rezidenţii ciprioţi care repatriază
fonduri înainte de 31 decembrie 2013.

urmând exemplul Australiei (prima care a introdus bancConform purtătorului de cuvânt al guvernului, Christos
note din polimer încă din 1988), Noua Zeelandă, Mexic,
Stylianides, astfel de fonduri ar fi scutite de impozitul de
Singapore, Fiji, Canada, România şi mai recent Mauritius.
venit, însă în anumite condiţii. Pentru a stimula sectorul fiCel mai probabil, bancnota de 5£ va fi prima dintre nonanciar, capitalul repatriat trebuie utilizat imediat pentru a
ile bancnote mai rezistente, care nu numai că rămân mai

curate, dar ar trebui să reziste şi unei vizite la spălătorie!

achita obligaţiile către bănci şi stat, sau investit în proiecte
deja aprobate, cum ar fi achiziţionarea de obligaţiuni suverane sau depozite la termen pe o perioadă de cinci ani.
Nu se cunosc încă sumele posibile, ce ar putea fi repatriate, dar se aşteaptă ca Ministerul Finanţelor să ofere nişte
cifre estimative în curând.
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Ştiri şi idei pe scurt

Numărul societăţilor înregistrate în Hong Kong
este în continuă creştere
În primele şase luni ale anului 2013 numărul societăţilor înfiinţate în Hong Kong a crescut cu 10%, în comparaţie cu
cele şase luni anterioare. În această perioadă, la Registrul Comerţului s-au înregistrat aproximativ 85 000 de companii
noi, astfel numărul societăţilor active ajungând la peste 1.1 milioane, cu 55 000 mai multe faţă de sfârşitul anului 2012.
Există, de asemenea, peste 9 000 de societăţi nerezidente, ce au sediul social în Hong Kong. În prima jumătate a

înregistrat 352 de companii nerezidente noi, cu sediul în Hong Kong,
în timp ce în cele şase luni anterioare, până la finalul anului 2012,
acest număr ajungea la 367.
De asemenea, Hong Kong a rescris şi modernizat Ordonanţa privind Companiile, aceste modificări urmând să intre în vigoare la în-

Companii noi înregistrate în HK

anului 2013 au fost înregistrate mai puţine societăţi de acest tip: s-au

85 000
77 700

2012

ceputul anului 2014.

+ 9.3%

2013

Planuri pentru imobilizarea acţiunilor la purtător în Panama
Într-o încercare de a îndeplini cerinţele OECD, evitând astfel includerea în lista alcătuită de OECD cu ţări ce nu
cooperează în ceea ce priveşte transparenţa fiscală, Adunarea Naţională din Panama a aprobat un proiect de lege
privind imobilizarea acţiunilor la purtător.
Conform lui Frank De Lima, Ministrul Economiei şi Finanţelor, noua lege presupune
ca acţiunile la purtător să fie păstrate în custodie, sistem similar cu cel adoptat deja
de alte jurisdicţii.
Conform legii, companiile deja existente, ce au emis acţiuni la purtător, ar avea la
dispoziţie perioadă de graţie de trei ani pentru a îndeplini noile cerinţe.
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Vor putea cazinourile să
amelioreze situaţia financiară
din Cipru?
Cu toate că în partea nordică turcească a insulei
există cazinouri, jocurile de noroc au rămas ilegale în

Trucuri folosite de Google la
plata impozitelor
Conform unui articol apărut în Irish Times, aproape

sudul grecesc, dată fiind influenţa Bisericii Ortodoxe şi
temerile privind pericolele sociale ale jocurilor de noroc.
Cu toate acestea, problemele financiare grave cu
care se confruntă Cipru necesită soluţii drastice, iar ministerele au aprobat acum planurile de a construi o staţiune

toate birourile internaţionale Google îşi redirecţionează
veniturile către Sediul central european al companiei în
Irlanda, unde, datorită unor portiţe legale, pot plăti impozite mai mici. Cifrele aferente ultimului trimestru, indică
faptul cp biroul central irlandez a obţinut un venit de 15.5
miliarde de dolari, cu toate că a plătit un impozit de nu-

de cazinouri, în încercarea de a atrage turişti care să
cheltuie sume importante. Cabinetul a aprobat planurile
în vară, iar noua legislaţie va fi prezentată în parlament
imediat ce se termină vacanţa de vară.
Scopul este de a stimula turismul, care are acum un rol

mai 17 milioane de dolari, însemnând aproximativ 0,1%.
Secretul acestui act de magie financiară, folosit de
altfel de numeroase alte multinaţionale, constă în transferarea venitului obţinut de toate sediile către o anumită
ţară, de regulă Irlanda sau Olanda. Astfel, birourile
internaţionale nu plătesc impozite locale, de moment

şi mai important, ca urmare a problemelor din sectorul
bancar.

ce compania irlandeză emite facturi pentru licenţiere
tehnologică către fiecare birou în parte, pentru suma
exactă a venitului, reducând astfel profitul la zero. Sediul
irlandez sau olandez este înregistrat într-un paradis fiscal,
astfel încât şi impozitul datorat în acea ţară este minim.
Atât SUA, cât şi UE încearcă să împiedice acest lucru,
însă până acum fără succes.
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Interesant

Chili sau Mango?
S-a lansat primul serial interactiv, “Chili vagy Mangó”, disponibil numai pe telefoane mobile. Oricine îşi poate
crea propriul scenariu prin intermediul smartphone-urilor cu ecran tactil. Fiecare episod conţine un număr de
alegeri, permiţând astfel persoanelor nu numai să influenţeze situaţiile, dar să şi controleze acţiunile personajelor.
“Chili vagy Mangó” reuşeşte să îmbine cu succes ceea ce este mai bun din filme şi jocuri. Momentan, programul
este disponibil numai în maghiară, cu toate că se pregăteşte şi o versiune în limba engleză.
Programul poate fi descărcat gratuit de pe Google Play: http://bit.ly/1dNukq7, sau App Store: http://bit.
ly/19aczLZ.
Distracţie plăcută!
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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.
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