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NEWSLETTER
De la biroul Directorului General

Finalul companiilor offshore:
repetare la nesfârşit

conţinut

îl aşteptau documentele companiei.

aici. Indiferent cât de mult au încercat

Imediat după ora 12 l-am dus la Banca

să ne sperie în ultimii 20 de ani, spunând

CIB sucursala din strada Váci, unde

că acest an va fi şi ultimul,sfârşitul nu a

reprezentanţii băncii îl aşteptau şi în

venit în ultimele 2 decade, şi nici 2014

interval de o oră el deja deschisese un

nu va aduce cu el schimbarea. Desigur,

cont bancar pentru companie. Reîntors

sfârşitul unei ere vine peste noi; un lucru

la birourile noastre, el a transmis prin

este clar, şi se referă la faptul că ceea ce

fax detaliile companiei către parte-

am văzut în ultimii 20 de ani categoric

nerul său. 10 minute mai târziu semna

De la biroul Directorului General:

că nu va mai fi văzut în următorii 20: era

contractul pe care i-l transmiseseră

Finalul companiilor offshore: repetare
la nesfârşit

libertăţii financiare.

înapoi prin fax, şi pe care la rândul lui

Când m-am implicat pentru prima

l-a returnat tot prin fax. Apoi a primit o

dată în lumea mistică a înfiinţării de

copie prin fax semnată de partenerul

companii, vremurile erau complet dife-

lui bucuroşi ştiind că au avut încredere

rite. La începutul anilor 90 ai secolului

unul în celălalt şi că vor face schimb de

trecut  nu eram înconjuraţi de para-

originale mai târziu. De la biroul nostru el

noia înfiorătoare a spălării banilor. Îmi

a plecat direct la aeroport şi de acolo

Tabelul nostru oferă o comparaţie a informaţiilor relevante privind operarea
companiilor în 5 jurisdicţii considerate
de noi a fi importante pentru viitor.

amintesc următorul telefon de la un

înapoi la Moscova.

Banking Offshore:

Articolul nostru principal analizează
tendinţele ce pot apărea în industria
offshore în anul 2014, luând în considerare cele mai recente modificări.

Informaţii despre jurisdicţii:
UK LLP-Cipru-Malta-Hong KongEAU-

client din Moscova: “Am nevoie de o

Aşa era pe atunci! Astăzi, sunt atât de

companie de tip offshore. Voi fi acolo

multe documente de completat şi de

după amiază, aşa că pregăteşte docu-

adunat de la clienţi încât nu este întot-

Meinl Bank, Cim Banque

mentele pentru că trebuie să semnez

deauna posibil să finalizezi procesul de

Pe lista partenerilor oferiţi de LAVECO
Ltd. au fost adăugate două bănci noi.
Meinl Bank şi CIM Banque oferă posibilităţi excelente clienţilor interesaţi în servicii bancare comerciale.

un contract şi să mă întorc la Moscova

identificare a clientului pe parcursul unei

în aceeaşi seară.” Aceasta se întâmpla

zile de lucru, mai ales dacă este impli-

dimineaţa devreme, fără să am cone-

cată o structură mai complexă. Şi putem

xiune la internet şi fără telefoane mobile.

să explicăm până ne înverzim la faţă

Clientul mi-a dictat numele său, numărul

faptul că nu LAVECO a pus aceasta la

de paşaport şi data naşterii, utilizând un

cale, ci organizaţiile internaţionale, dar

telefon public din aeroport. El a ales o

este dificil să convingi un client care îşi

companie din lista noastră la telefon şi

aminteşte cum mergeau lucrurile acum

s-a îmbarcat în avionul de Budapesta.

20 de ani. Practic râd de mine cu expri-

La 11.30 era aici în biroul nostru, unde

mări de genul: “O, hai László, nu mă mai

Subiect:
Seychelles: schimbarea obligatorie
a acţiunilor la purtător
În conformitate cu modificările aduse
Actului privind IBC-urile din Seychelles,
toate companiile offshore sunt obligate
să-şi schimbe acţiunile la purtător în decurs de 6 luni de la publicarea legii.
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recunoşti? Dacă îşi aduc o factură de

proces devine un nonsens. Acest proces

Company, este ca o marcă înregistrată.

plată a energiei electrice odată la 6 luni

va continua şi în 2014, iar băncile vor

Ochiul experimentat vede prin aceasta

mă va face un client de încredere?” şi el

conduce. Va deveni din ce în ce mai

direct: acesta este un tip special de

are dreptate: nu îl va face o persoană

dificil să deschizi conturi şi din ce în ce

companie elaborată pentru străini, care

mai de încredere sau un om de afaceri

mai multe dintre companiile existente îşi

operează doar în străinătate şi nu în ţara

pe care să poţi conta. Dar satisface

vor găsi conturile bancare blocate sau

în care s-a înregistrat. Cât de bine sună,

condiţiile

mai

închise, poate pe baza unei explicaţii,

de exemplu, denumirea unei companii

degrabă “dictate”, după părerea mea)

dar cel mai probabil fără o explicaţie.

înregistrate în Emiratele Arabe Unite, cu

în lumea financiară de OECD.

Am scris în detaliu despre de ce-urile şi

Şi

“recomandate”

dictate

sunt,

(sau

indiferent

cum

cauzele acestei situaţii în Ediţia Specială

priveşti problema. Şi primele la rând,

a Newsletter-ului LAVECO în Decembrie,

care, în scopul de a obţine profit, au

2013.

acceptat termenii acestui dictat fără

Una dintre cele mai fundamentale

să gândească mai departe de atât,

condiţii impuse companiile de către

au fost băncile. Modificările privind

OECD este transparenţa. În conformi-

regulile de identificare a clientului intro-

tate cu recomandările lor, este posibil

duse aproape zilnic au provocat atât

să deschizi conturi bancare pentru

de multe obstacole la deschiderea şi

companii ale căror structuri şi activităţi

întreţinerea unor conturi în bănci de tip

sunt transparente. În ceea ce priveşte

offshore, încât până şi cei mai experi-

structura, prin transparenţă ei se referă

mentaţi jucători nu reuşesc să satisfacă

la faptul că adevăraţii proprietari şi

“Companie Comercială în Zona Liberă

toate cerinţele impuse. Deseori simt că

directorii companiilor sunt înregistraţi în

- Free Trade Zone Company” ca final.

ei nu încearcă doar să facă viaţa mia

registrele publice oficiale ale Registrului

Lucrul amuzant este că vorbim de fapt

grea, dar că încearcă în mod intenţi-

Comerţului, şi sunt de asemenea înre-

despre acelaşi lucru, doar că arabii au

onat să îndepărteze clienţii mai vechi,

gistrate orice modificări. Cele mai des

fost un pic mai deştepţi atunci când s-a

de asemenea. Procesul ne permite să

utilizate

pus problema de a o denumi şi de a-i

vedem viitorul destul de clar: nu va fi

companiilor din lume în prezent, cum

dificil să înfiinţăm o companie

jurisdicţii

pentru

înfiinţarea

ar fi Insulele Virgine Britanice, Belize,

într-o ţară cu un sistem de

Seychelles,

impozitare avantajos,
dar va fi dificil să

Procesul deja a început. O serie de

etc.

bănci elveţiene au început, sau abia

această

încep să închidă conturile bancare

cerinţă. Indiferent cât de

ale “companiilor care sunt izbitor de

nu

Panama

construi o imagine.

îndeplinesc

deschidem un cont

mult

mini-state

offshore” şi astfel sunt companii de tip

bancar

pentru

modifică legile locale,

offshore ne-transparente. Conturile vor

companie.

ele nu vor ajunge să înde-

rămâne active dacă acea companie

plinească nivelele impuse

satisface cerinţele cu privire la transpa-

de OECD. Un alt deza-

renţă. În viitor, cu toate acestea, transpa-

vantaj al jurisdicţiilor aşa-numi-

renţa structurii nu va mai fi suficientă. În

telor IBC (Companie Internaţională

conformitate cu recomandarea formu-

acea

Fără a avea un cont
bancar, chiar şi o
companie cu cele mai
atractive avantaje de impo-

aceste

zitare valorează aproape zero. OECD a

de

Business

lată de Asociaţia Bancherilor din Elveţia

ştiut foarte bine cum să facă viaţa impo-

Company) este acela că societăţile

(Swiss Bankers Association) şi în linie

sibilă pentru companiile de tip offshore:

înregistrate sunt imediat etichetate cu

cu “Politica Banilor Albi - White Money

dacă plasează obstacole în calea tran-

statutul de companie de tip offshore.

Policy” introdusă de Elveţia în ultimii

zacţiilor lor financiare, atunci întregul

Numele însuşi, International Business

ani, activitatea companiei va trebui de
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asemenea să fie transparentă. Până

şi amărâta LAVECO Ltd. Care trebuie să

existe nici un client. Dar aceasta este o

la acest punct, proprietarii beneficiari

transmită toate acestea clienţilor săi. Se

aberaţie, nu-i aşa? 

trebuie să declare că orice sume trans-

pare că sistemul traversează o perioadă

Am pus o faţă veselă acolo, dar

ferate în Elveţia provin din surse legale,

de tranziţie, dar nimeni nu poate spune

în realitate îmi vine să plâng. Atât de

şi vor trebui să susţină aceste declaraţii

cu exactitate cât va dura aceasta.

mare este lipsa de siguranţă şi nestator-

cu documente justificative adecvate.

Această perioadă de tranziţie va fi

nici a bancherilor cu privire la această

Ei vor insista de asemenea ca, compa-

probabil caracteristică pentru băncile

problemă, încât mă lasă fără cuvinte. Ei

niile care deţin conturi să elaboreze

care fac ca operarea conturilor compa-

sunt cu toţii atât de îngrijoraţi din cauza

situaţii financiare anuale şi chiar şi bilan-

niilor non-transparente imposibilă, şi mai

funcţiilor pe car ele au şi a primelor încât

ţuri contabile auditabile. Peste toate

devreme sau mai târziu, fie banca fie

preferă nu ia o decizie clară cu privire

acestea, ei solicită ca proprietarii bene-

clientul – la finalul zilei nu contează care

la nimic, şi ceea ce spun într-o zi – fără

ficiari să declare că sunt deplin conşti-

dintre cele două entităţi o face – va

a o pune în scris! – nu este neapărat la

enţi cu privire la obligaţiile de impozitare

închide contul. În cel mai bun scenariu,

fel în ziua următoare. Chiar şi în interiorul

aferente în ţările lor şi că vor face tot ce

va declara dacă vor mai dori să lucreze

băncilor este o luptă constantă între

se poate pentru a le îndeplini.

cu companii de tip offshore vreodată,

echipele operaţionale şi departamentul

În ultimele propoziţii, cuvinte cum

dar în cel mai rău caz, depinde de client

de conformare, sau departamentele

ar fi “trebuie”, “insistă” şi “solicită” sunt

să încerce şi să descopere dacă banca

juridice.

utilizate. Reglementările legale de aici

doreşte sau nu să coopereze. Situaţia

Deci ce tip de client trebuie să ducem

nu oferă opţiuni. Banca primeşte ceea

este şi mau mult complicată de faptul

băncilor, mă întreb? Odată, cu mulţi

ce banca doreşte, iar puterea lor este

că departamentelor care se ocupă

ani în urmă, una dintre cele mai mări

acum atât de mare încât cea mai mare

de conformare li s-a dat o putere prea

bănci din Ungaria, a dorit să scape de

parte a libertăţii financiare este acum

mare, pe care nu o folosesc pur şi simplu,

companiile de tip offshore. Ei au definit

de domeniul trecutului. Şi chiar aşa şi

ci de care abuzează. Managementul la

termenul de companie de tip offshore

este. Sfârşitul unei ere. Acesta este finalul

vârf al băncilor este fericit să transfere

ca şi companie care este înregistrată

unei ere care, vreme de decenii, a

procesul de elaborare a reglementărilor

pe o insulă. Deci, aceasta înseamnă

văzut posesori de bani deştepţi în lumea

către aceste departamente, fără să se

că o companie înregistrată în Belize nu

reală, atunci când era mai mult decât o

deranjeze să verifice efectele, utilitatea,

este de tip offshore, deoarece Belize

iluzie, profitând de cea mai mare parte

sau chiar efectele negative pe car ele

este amplasată într-o peninsulă, în timp

a avantajelor oferite de sistem. OECD

pot avea asupra afacerii. Din moment

ce o companie înregistrată în Regatul

dictează Băncii Centrale Europene,

ce atât managementul cât şi subordo-

Unit al Marii Britanii, care este o insulă

Banca Centrală Europeană dictează

naţii lor din departamentul de confor-

este o companie de tip offshore. După

băncilor naţionale ale ţărilor, băncile

mare se comportă în mod clar ca nişte

aceasta, trebuie probabil să definim

comerciale dictează companiilor cum

birocraţi oficiali , iar cel mai uşor lucru pe

termenul de insulă, de asemenea,

ar fi LAVECO Ltd., care introduc clienţi

care îl pot face în scopul de a evita toată

având în vedere că un continent întreg

în sistemul financiar, iar apoi este mica

responsabilitatea este să respingă chiar

poate fi considerat o insulă 
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since 1991.

şi clienţii cu gradul cel mai mic

Vă rog să mă scuzaţi pentru digre-

de expunere la risc. Eu am uneori

siune alungă, am vrut doar să demon-

impresia, atunci când urmăresc

strez că nu tu, dragă cititorule ai înne-

activitatea departamentelor de

bunit, şi nici problema nu este la noi, ci

conformare, că clienţii, indife-

la sistem, din care noi toţi facem parte.

rent cât de buni sunt, aceştia sunt

Şi este totul graţie „experţilor” incompe-

practic doar o problemă, şi practic

tenţi şi nechibzuiţi din bănci, care, chiar

ar prefera ca în sistem să nu mai

dacă au mai multe calificări decât
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am eu mese calde, nu sunt în stare să

pentru companiile de tip offshore, dar

Kong de exemplu, atunci ar fi avantajos

afirme cu cine vor să intre într-o relaţie

totul este relativ nesigur aici.

să alegi Hong Kong prin prisma stabili-

de afaceri, asta în cazul în care chiar

2. Preţurile pentru serviciile bancare

tăţii sale.

îşi doresc acest lucru. Ca rezultat, sunt

vor creşte în continuare. Din moment ce

Atunci

anumite întrebări la care nici eu nu pot

de la an la an sunt mai puţine bănci care

acestea cu LAVECO în 1991 preţul unei

să dau un răspuns exact. Există, cu toate

oferă posibilităţi de afaceri offshore,

companii înregistrate în Insulele Virgine

acestea, câteva puncte cu privire la

acelea care rămân, fără presiune din

Britanice era de aproximativ 6000

viitor care sunt deja clare, şi pe care am

partea competitorilor, nu se tem de

USD. Astăzi este aproape jumătate din

să încerc să le rezum acum:

creşterea comisioanelor pentru serviciile

acesta. Au trecut mai mult de 20 de ani

prestate.

şi mai multe milioane de companii de tip

1. În viitor, din ce în ce mai puţine

când

am

început

toate

bănci vor dori să administreze conturi

3. doar jurisdicţiile transparente vor

offshore au fost înfiinţate în toată lumea.

ale companiilor de tip offshore. În

supravieţui! Aceasta poate suna dur,

Evident, dacă nu ar fi fost rentabil pentru

Europa în prezent sunt doar puţine bănci

dar sistemul însuşi va înlătura jurisdicţiile

proprietari, nu ar fi înfiinţat atât de multe

în puţine ţări. Devine din ce în ce mai

de înfiinţare a acelor companii care nu

companii pe tot globul. Întrebarea este

greu, dar este încă posibil să deschizi

au capacitatea de a satisface cerinţele

aceeaşi astăzi: merită? În opinia mea,

conturi în Elveţia, Liechtenstein şi Austria.

privind transparenţa. În acest mod, este

vor exista unii pentru care răspunsul este

Nu mai este posibil să faci acest lucru

probabil ca locuri precum Regatul Unit

da, şi unii pentru care răspunsul este

în Slovacia sau Ungaria, în contrast

al Marii Britanii, Malta, Cipru, Emiratele

nu. Există un număr de întrebări care

cu practicile iniţiale, cu una sau două

Arabe Unite, Hong Kong şi Singapore

trebuie luate în considerare, de la legile

excepţii rare, băncile de aici deschid

să rămână în viaţă, deoarece înde-

privind impozitarea şi până la cheltuie-

acum conturi doar pentru companiile

plinesc condiţiile privind transparenţa

lile ataşate administraţiei complicate

locale. În Malta sunt foarte selectivi cu

ale OECD. Pe termen lung, de aceea,

şi birocratice. Dar, la sfârşitul zilei, este

privire la persoana cu care vor avea de

merită să iei în calcul cea mai stabilă

totuşi mai bine să câştigi ceva, decât

a face, şi aici este de asemenea posibil

jurisdicţie, chiar dacă costurile sunt mai

să nu câştigi nimic. Deşi 6000 de dolari

să deschizi conturi prin intermediul unei

mari.

est exact dublul lui 3000 de dolari, între-

firme locale. Cipru, în ciuda crizei de

Motivul pentru costurile mai mari este

barea este ce obţinem plătind în plus cei

anul trecut est într-o perioadă înflori-

acela că administrarea companiilor

3000 de dolari? În opinia mea, în nume-

toare, şi întâmpină cu braţele deschise

a devenit mai complicată prin prisma

roase cazuri, răspunsul ar fi suma! Şi un

clienţii noi. Calitatea serviciului este

păstrării înregistrărilor li a obligaţiilor

lucru este sigur: tot timpul este posibil ca

foarte bună, aşa cum sunt şi preţurile,

contabile, care acum sunt cerinţe în

omul de afaceri care utilizează aceste

cu toate că este important să ştii cu

companii cu perspicacitate va fi întot-

care bancă merită să lucrezi. Acesta

deauna un câştigător, chiar dacă îl

este şi cazul Lituaniei, unde sunt de

costă un pic mai mult. Dacă va putea, el

asemenea dornici să servească clienţi

va trece cheltuielile suplimentare asupra

străini indiferent de ţara de origine a

clientului, ca şi furnizorii serviciilor mari

acestora. În Orientul Îndepărtat Hong

de monopol. Credeţi-mă, nu este nimic

Kong şi Singapore oferă posibilităţi, cu

nou sub soare, cel mult ei încearcă să vă

toate că ambele îşi selectează clienţii.

facă să credeţi că există!

Băncile mici din Caraibe se asemenea

Cu stimă,

oferă servicii bancare, cu toate că

aproape toate jurisdicţiile de companii

nivelul serviciilor şi securitatea sunt puse

de tip offshore. Cu toate acestea, dacă

László Váradi

la îndoială. Dubai şi Emiratele promit

este necesar să deschizi conturi atât în

Director General

în ceea ce priveşte domeniul bancar

Insulele Virgine Britanice cât şi în Hong

LAVECO Ltd.

4

www.laveco.com

LAVECO

®

2014/1

since 1991.

Informaţii despre jurisdicţii

UK LLP - Cipru - Malta - Hong Kong - EAU

UK LLP

Cipru

Malta

Hong Kong

EAU

Membru UE

Membru UE

Membru UE

Monarhie

stabil

stabil

stabil

Regiune Administrativă Specială a Chinei
Stabilă

Parteneriat cu
răspundere
limitată

Societate cu
răspundere
limitată

Societate cu
răspundere
limitată

Societate cu
răspundere
limitată

Societate cu
răspundere
limitată

1 GBP

1 EUR

1 EUR

Nu este
necesar

Diferă

Numărul minim al
proprietarilor

2

1

1

1

1

Numărul minim al
directorilor

1

1

1

1

1

0/21-29%

0/2.5/12.5%

0/5/35%

0/16.5%

0%

18 GBP

350 EUR

100-1400 EUR

416 USD

500 EUR

Sunt publice informaţiile privind
proprietarul?

Da

Da

Da

Da

Da

Sunt publice informaţiile privind
directorii?

Da

Da

Da

Da

Da

Necesar

Necesar

Necesar

Necesar

Necesar

Foarte dificil

Uşor

Dificil

Dificil

Foarte dificil

Numai pentru
companii locale rezidente

Orice societate poate
deschide cont

Numai pentru
companii locale rezidente

Numai pentru
companii locale rezidente

Numai pentru
companii locale rezidente

Stabilitate politică

Forma legală a
companiei

Capital minim

Impozit anual
Taxă anuală

Bilanţ contabil
anual
Uşurinţa deschiderii unui cont
bancar local
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Banking Offshore

Meinl Bank
Marele avantaj al Meinl Bank faţă de alte bănci de pe piaţa bancară, care deschid conturi pentru companii
străine, îl reprezintă posibilitatea efectuării de tranzacţii cu numerar. Cu toate că taxa pentru deschiderea unui

p
Ti

cont la Meinl Bank pare destul de ridicat, clienţii care apelează frecvent la serviciile acestei bănci realizează
că acest cost se acoperă destul de repede. Pe lângă serviciile de banking privat, Meinl Bank oferă clienţilor
săi o gamă întreagă de activităţi bancare comerciale.

Informatii generale despre banca
1.

Tara de înregistrare, sediul principal, numărul filialelor

Viena, Austria

2.

Anul înfiinţării

1923

3.

Principalii acţionari

Familia Meinl

4.

Cod SWIFT

MEINATWW

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

Tipul contului

Cont curent (corporativ sau personal)

6.

Documente necesare pentru deschiderea
conturilor

Conturi corporative: copii legalizate ale documentelor de înmatriculare, copii legalizate după paşapoartele directorilor, semnatarilor şi beneficiarilor, dovada domiciliului directorilor, semnatarilor şi beneficiarilor. Pentru companiile mai vechi de 6 luni se
solicită un Certificat Constatator.
Conturi personale: copii legalizate după paşaport, dovada domiciliului, CV

7.

Timpul necesar pentru deschiderea contului

1 săptămână, de la prezentarea tuturor informaţiilor şi documentelor solicitate.

8.

Restricţii la deschiderea de conturi

Nu există restricţii

9.

Necesitatea prezenţei semnatarilor la deschiderea conturilor

La sediul Laveco Ltd.

10. Depozit minim

Nu se cere, dar se recomandă un minim de 5 000 EUR

11. Metode de efectuare a plăţilor

Internet, fax, telefon, personal

12. Internet banking

Disponibil

13. Tipuri de carduri de debit/credit

MasterCard (Gold, Platinum), Visa (Black, White, Gold), Maestro

14. Depozit necesar în contul de card

Depozitul depinde de tipul cardului

15. Taxa percepută de bancă pentru deschiderea conturilor

1000 EUR

16. Comisionul de administrare a contului

250 EUR/trimestru, insa banca solicita taxa de mentenanta pentru primul an (1000
EUR) in avans

Taxe de baza impuse de banca
17. Comision pentru transferuri în cont

In USD: 100 USD
In altă valută: 70 EUR

18. Comision pentru transferuri din cont

In USD: 100 USD
In altă valută: 70 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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since 1991.

Banking Offshore

CIM Banque
Recomandăm CIM Banque acelor clienţi, care îşi doresc calitate elveţiană, însă fără a păstra un depozit foarte mare în
bancă. CIM Banque este pregătită să deschidă conturi pentru clienţi ce nu depozitează sume foarte mari şi nu solicită

p

o balanţă lunară mare sau tranzacţii semnificative. Drept urmare, banca nu doreşte să colaboreze numai cu clienţi

Ti

interesaţi de servicii bancare private, ci este şi un partener de încredere pe partea de tranzacţii bancare zilnice.
Informatii generale despre banca

1.

Tara de înregistrare, sediul principal, numărul filialelor

Geneva & Lugano, Elveţia

2.

Anul înfiinţării

1990

3.

Principalii acţionari

Acţionari privaţi

4.

Cod SWIFT

CIMMCHGG

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

Tipul contului

Cont curent (corporativ sau personal)

6.

Documente necesare pentru deschiderea
conturilor

Conturi corporative: documentele de înfiinţare ale companiei în original, copii legalizate dupa paşapoartele directorilor, semnatarilor şi beneficiarilor, dovada domiciliului directorilor, semnatarilor şi beneficiarilor. Pentru companiile mai vechi de 1 an
se cere Certificat Constatator.
Conturi personale: copii legalizate după paşaport, dovada domiciliului

7.

Timpul necesar pentru deschiderea contului

2-3 săptămâni, de la prezentarea tuturor informaţiilor şi documentelor solicitate.

8.

Restricţii la deschiderea de conturi

Banca nu deschide conturi pentru cetăţeni maghiari şi olandezi.

9.

Necesitatea prezenţei semnatarilor la deschiderea conturilor

La sediul Laveco Ltd.

10. Depozit minim

La deschiderea contului se depune suma de 10 000 EUR

11. Metode de efectuare a plăţilor

Prin Internet, fax, telefon, poştă

12. Internet banking

Disponibil. Taxa pentru Digipass: 100 CHF.

13. Tipuri de carduri de debit/credit

MasterCard, Visa, TravelCash Card, American Express

14. Depozit necesar în contul de card

Depozitul depinde de tipul cardului

15. Taxa percepută de bancă pentru deschiderea conturilor

150 CHF

16. Comisionul de administrare a contului

1460 CHF / year

Taxe de baza impuse de banca
17. Comision pentru transferuri în cont

Până la 1 500 000 CHF: min 15 CHF - max 550 CHF
Peste 1 500 000 CHF: 0,035%

18. Comision pentru transferuri din cont

În cadrul UE:
Până la 1 500 000 CHF: min 10 CHF - max 550 CHF
Peste 1 500 000 CHF: min 0,03% - max 0,035%
În afara UE & Elveţia:
Până la 1 500 000 CHF: min 25 CHF - max 750 CHF
Peste 1 500 000 CHF: min 0,045% - max 0,05%

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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LAVECO ® since 1991.
Subiect:

Seychelles: schimbarea obligatorie a acţiunilor la purtător
OECD a criticat îndelung acţiunile la purtător. Conform

Ca urmare a presiunii exercitate de OECD, parlamentul

recomandărilor organizaţiei, din punctul de vedere al siste-

din Seychelles a decis că societăţile offshore înregistrate

mului financiar, o companie care a emis acţiuni la purtător

în această ţară nu vor mai avea posibilitatea emiterii de

este clasificată ca fiind de „risc înalt”, deoarece este mai

acţiuni la purtător pe viitor.

dificil să se identifice adevăraţii proprietari ai companiei.

Toate companiile ce aveau acţiuni la purtător emise

În ultimii ani, un număr semnificativ de instituţii financiare

anterior trebuie să le revoce şi să le înlocuiască cu ac-

ori au refuzat să deschidă conturi bancare pentru compa-

ţiuni nominale în decurs de 6 luni de la publicarea legii

nii ce au emis acţiuni la purtător, ori, chiar dacă au des-

(Actul privind Companiile Internaţionale de Afaceri din

chis conturi, acest proces a fost mult mai dificil. Anumite

1994 Modificat, publicat: 16 decembrie 2013). În cazul în

bănci au respins chiar şi aplicaţiile venite din partea unor

care o companie nu respectă acest termen limită, orice

companii în care toate acţiunile erau nominale, însă Actul

acţiune la purtător emisă anterior îşi va pierde automat

Constitutiv şi Statutul acestora permitea emiterea de acţi-

valabilitatea.

uni la purtător.

United Kingdom
LAVECO Ltd.

Cyprus
LAVECO LIMITED

Hong Kong
LAVECO LIMITED

Hungary
LAVECO KFT.

Romania
LAVECO CEE. S.R.L.

Bulgaria
LAVECO eoOD

SEYCHELLEs
LAVECO Ltd.

3rd Floor, Blackwell House,

Despina Sofia Complex

Office Unit No.6, 26th F.,

33/a Raday street,

59 Buzesti Str., A5 Block

Adriana Budevska No.2, Floor 5,

Suite 2, Oliver Maradan Bld.

Guildhall Yard, London

Ap. 202, United Nations 8

Kin Sang Commercial Centre

1092 Budapest,

1st Scale, 1st Floor, 62nd Flat,

Ap.42, 1463 Sofia, Bulgaria,

Oliver Maradan Street,Victoria

EC2V 5AE United Kingdom

Drosia 6042, Larnaca, Cyprus

No. 49 King Yip Street

Hungary

1st District, Bucharest, Romania

1463 Sofia, Bulgaria

Mahé, Seychelles

Tel.: +44-207-556-0900

Tel.: +357-24-636-919

Kwun Tong, Hong Kong

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

Tel.: +40-21-311-61-76

Tel.: +359-2-953-2989

Tel.: +248-4-322-261

Fax: +44-207-556-0910

Fax: +357-24-636-920

Tel.: + 852-2388-8051

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

Mob: +40-747-595-132

Mob: +359-888-126-013

Fax: +248-4-324-932

london@laveco.com

E-mail: cyprus@laveco.com

Fax: +852-2388-2960

hungary@laveco.com

Fax: +40-21-311-61-82

Fax: +359-2-953-3502

seychelles@laveco.com

romania@laveco.com

bulgaria@laveco.com

hongkong@laveco.com

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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