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NEWSLETTER
CONŢINUT
De la biroul Directorului General
La ce ar mai fi bune companiile
offshore dacă toţi banii ar fi „albi”

De la biroul Directorului General

La ce vor mai folosi companiile
offshore, dacă toţi banii vor fi „albi”?

Articolul nostru principal analizează
consecinţele White Money Strategy
„recomandate” de Asociaţia Bancherilor Elveţieni.
Jurisdicţie

ferent de faptul că proprietarii pot fi
entităţi juridice. Există oare vreo şansă
să te revolţi şi să nu te supui condiţiilor

Malta

Malta are unul dintre cele mai
avantajoase sisteme fiscale din UE,
oferind numeroase beneficii oamenilor de afaceri ce operează cu societăţi malteze.

dictate de bancă?

Subiect

vom admira din exterior semnul de pe

O nouă lege corporativă
în Hong Kong

1

aflate în spatele acelei societăţi, indi-

Răspunsul este

foarte simplu: nu. Dacă nu ne înclinăm
în faţa reglementărilor dictatoriale ale
băncii, vom fi daţi afară imediat şi
peretele exterior al clădirii băncii.
Oricine, care nu a întâmpinat difi-

Aşadar, de unde au venit toate

Pe 15 martie 2014, în Hong Kong a
intrat în vigoare o nouă legislaţie
corporativă Hong Kong (Companies
Ordinance).

cultăţi la deschiderea şi la operarea

aceste schimbări şi de ce sunt atât de

conturilor bancare pentru companii

drastice? Am discutat acest aspect de

străine – şi nu mă refer aici doar la

mai multe ori în rubricile Newsletter-

Offshore Banking:

companiile offshore – în ultimii ani, fie a

ului LAVECO, aşa că voi sări peste isto-

Cooperarea cu clienţii interzisă

adormit la fel de repede ca Frumoasa

ricul detaliat. Prin anul 2000, ţările cu

Pe viitor, băncile austriece nu-şi vor
mai putea informa clienţii în cazul
în care autorităţile demarează
proceduri
legale
împotriva
acestora.

din Pădurea Adormită, fie pur şi simplu

rate mari ale impozitelor au început

nu a avut nevoie de un cont bancar.

să realizeze că sistemele lor de impo-

În cazul în care aţi intrat în contact în

zitare nu pot concura cu mini-statele

orice fel cu banca dumneavoastră,

de tip offshore, care filtrează continuu

Interesant

care în trecut avea o abordare lină,

capitalul şi o valoare semnificativă din

Divorţul oligarhului

atunci aţi observat probabil că lucru-

venituri, prin intermediul condiţiilor

Instanţele elveţiene au dat verdictul
The Swiss courts have passed judgement on possibly the largest divorce
settlement the world has seen.

rile s-au schimbat. Pun întrebări care

avantajoase oferite. S-a ajuns astfel

devin din ce în ce mai ridicole, care

la un război purtat împotriva lor, încer-

au legătură cu chestiuni total nerele-

când să sucească capul sistemului

Viaţa LAVECO

vante din punctul de vedere al logicii

financiar mondial. Şi care este cea

LAVECO deschide un birou
în Hong Kong

afacerii, continuând cu detalii minu-

mai bună modalitate de a impune

ţioase ale vieţii private a beneficia-

voinţa cuiva asupra întregii omeniri?

În luna februarie a acestui an am
deschis un birou în Hong Kong.

rului. Aceasta se întâmplă deoarece

Media joacă un rol

atenţia s-a îndreptat către benefi-

semnificativ în zilele noastre, dar dacă

Forumul economic bulgar

ciar: este imposibil să deschizi un cont

nu ne putem accesa banii prin cardu-

Camera de Comerţ maghiaro-bulgară a organizat Forumul economic
bulgar în Budapesta.

bancar pentru o companie privată

rile noastre bancare chiar şi pentru

fără a divulga identitatea persoanelor

o zi, atunci vom simţi efectul în mod

cu adevărat
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direct, şi nici chiar Facebook-ul nu ne

muritorii de rând nu au de-a face. Nu

catifea al preşedintelui era atât de

va plăti factura la electricitate sau

îţi este permis să vorbeşti cu ei, şi chiar

confortabil.

salariile angajaţilor.

şi în interiorul băncii numerele lor de

În acest moment, atingem un nou

Lupta împotriva concurenţei de

telefon sunt confidenţiale. Pot să vă

nivel pe drumul nostru de obţinere a

taxare neloială a fost apoi asezonată

mărturisesc că, la un moment dat,

transparenţei în lumea financiară. La o

cu lupta împotriva finanţării tero-

prin metode conspirative, am reuşit

întâlnire a miniştrilor din ţările membre

rismului, care a fost revitalizată ca

să fac rost de detaliile de contact şi

OCDE care a avut loc la Paris la data

urmare a atacurilor teroriste asupra

am vorbit pur şi simplu cu directorul

de 7 mai 2014, au fost trasate liniile

New Yorkului în 2001. Deşi nu au avut

departamentului de compliance a

directoare pentru schimbul automat

capacitatea de a evidenţia prea

uneia dintre bănci. A fost o experienţă

de informaţii, şi centrele financiare ale

multe rezultate în obstrucţionarea

uluitoare: după o jumătate de oră şi-a

lumii au fost instruite să le implemen-

finanţării terorismului, lupta continuă

ieşit din fire şi a ţipat la mine întrebând

teze fără întârziere. În acest caz. Este

totuşi. Şi scena de război pentru o

cum îmi permit să sugerez că banca

evident că termenul fără întârziere se

astfel de luptă este lumea bancară şi

lui opera conturi – posibil sute de

referă aici la ani, dar comanda a fost

cea financiară.

astfel de conturi –

Avem în vedere un lanţ mondial.

pentru entităţi care

În capul listei este Organizaţia pentru

nu există din cauza

Cooperare şi Dezvoltare Economică

erorilor

(OCDE), care modifică în mod siste-

lor

matic recomandările cu privire la

tive. Nu am primit

sistemul financiar mondial, pe care

nicio

apoi toţi le urmează ca nişte sclavi.

pentru observaţiile

În primul rând, sunt băncile centrale

mele

regionale, cum ar fi Banca Centrală

în mod evident, el

Europeană.

a decis că atât el

Acestea

elaborează

sistemelor
administramulţumire
practice,

şi

propriile lor recomandări pe baza

cât şi miile de angajaţi ai băncii vor

dată şi procesul a început. (Puteţi citi

recomandărilor OCDE (practic, le

continua urmărirea lui Bin Laden.

textul complet al declaraţiei acce-

copiază!), şi apoi le transmit către

Nu este deci întâmplător faptul că

băncile naţionale şi către organis-

atitudinea mea faţă de munca depusă

mele de supraveghere ale statelor

de departamentele de compliance

O astfel de solidaritate globală

membre. Băncile naţionale le transmit

pentru care aveam o stimă deose-

cu privire la schimbul de informaţii

apoi către băncile comerciale. În

bită este acum atât de ironică. Să fiu

la scară internă poate reprezenta

cadrul

departamentul

cinstit, totuşi, nu îi condamn, de fapt.

o surpriză. Adevărul e că nu este o

juridic, sau mai degrabă, aşa-numitul

În acest caz, problema începe de sus.

surpriză. Dacă ne referim la Directiva

departament de compliance, elabo-

Managementul de vârf al băncilor

UE cu privire la impozitarea dobânzii,

rează apoi reglementările clientului şi

a plasat cantităţi uriaşe de putere,

sau la FATCA dictată de SUA, atunci

le transmite – sau nu – către sucursale.

nesupravegheată, în mâinile acestor

acesta este următorul pas, care ar

Sintagma “sau nu” apare aici pentru

oameni, şi practic nu au fost conştienţi

putea fi anticipat în avans. Astăzi,

că în multe cazuri personalul din sucur-

de daunele pe care reglementările lor

nu doar Facebook-ul este capabil

salele băncii nu are idee despre ceea

rigide şi obtuze le-au cauzat băncii.

să distribuie instant informaţii,

ce a decis echipa de compliance. În

Dar de ce să îşi facă griji cu aceste

software-ul financiar mondial este

cadrul băncilor acesta este un orga-

aspecte din moment ce îşi încasau

mai mult sau mai puţin standardizat

nism mistic – total mistic – cu care

salariile şi bonusurile, iar scaunul de

într-o astfel de manieră încât să

2

băncilor,

sând acest link: http://laveco.com/
uploads/files//oecd.pdf)

însă
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faciliteze schimbul de anumite tipuri

acum începe să se întâmple: doar

de informaţii, nu numai între autorită-

veniturile impozitate vor fi permise în

ţile interne, dar şi internaţional.

sistem, deoarece totul va fi transpa-

Elveţienii, care în ultimii ani au simţit

rent. Este foarte bine, dar apare totuşi

probabil cea mai mare presiune ca

întrebarea: de ce mai este nevoie

rezultat al atacurilor SUA, au decis să

de companii cu impozitare redusă.

ia taurul de coarne. În urmă cu 3 sau

Am evitat în mod deliberat termenul

4 ani ei au elaborat “Strategia Banilor

de offshore aici, deoarece termenul

Albi”, esenţa acesteia fiind că doar

va căpăta un sens mult mai larg în

fondurile impozitate vor fi admise în

anii următori: orice companie care

sistemul bancar, şi că în viitor toate

nu este înregistrată în ţara proprieta-

fluxurile monetare vor fi verificate cu

rului care beneficiază de pe urma ei

stricteţe. În cazul persoanelor fizice,

va fi considerată o companie de tip

în general acestea solicită dovezi din

offshore.
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impozitării? În realitate, competiţia în

ţara în care respectiva persoană este

Haideţi să ne distrăm puţin cu

domeniul impozitelor, va deveni şi mai

rezidentă fiscal, astfel încât fondurile

acest gând: imaginaţi-vă următorul

acută. Atât timp cât există diferenţe

depuse să fi fost impozitate. Situaţia

scenariu: ce se va întâmpla mâine

între cotele de impozitare ale profitului

este mult mai complicată în cazul

vor îndepărta BVI din sistem pentru

de până la 25% între statele membre

companiilor. În primul rând, acestea

că nu îndeplineşte cerinţele OCDE?

UE, capitalul va fi atras către ţara cu

nu mai sunt încântate să deschidă

Toate băncile închid conturile exis-

cota cea mai mică. Este evident cum

conturi pentru companii străine mai

tente şi nu mai deschid conturi noi

antreprenorii italieni au descoperit

ales dacă sunt evident de tip offshore.

pentru companiile BVI. Atunci, mă

Bulgaria, cu o cotă a profitului de

Ele se uită cu atenţie sporită la trans-

întreb, oamenii de afaceri vor înceta

10%. Astfel, competiţia în domeniul

parenţa structurii companiei şi la acti-

să stabilească structuri care sunt

impozitelor va exista întotdeauna, cel

vităţile de business. Din ce în ce mai

eficiente din punct de vedere al

mult ţările cu rata de impozitare 0%,

multe bănci insistă asupra faptului

impozitelor şi costurilor? Greu de

aşa numitele paradise cu impozit zero,

ca

auditate

crezut. Chiar dacă asta înseamnă că

cum este BVI, vor lipsi din ecuaţie.

să fie plasate în depozite la bancă.

trebuie să stabilească o structură mai

Celălalt factor important în siste-

Companiile a căror structură de juris-

complexă care să implice cheltuieli

mele viitoare va fi cheltuiala. A face

dicţie care nu pot respecta această

suplimentare, vor exista întotdeauna

bani este ceva, dar care este scopul

reglementare vor avea probleme. În

antreprenori pentru care va merita să

dacă nu îi folosim la nimic? În acest

cazul BVI, populară în mod justificat

aplici soluţii de tip offshore.

caz, rolul soluţiilor bancare de tip

bilanţurile

financiare

în ultimele decenii, nici detaliile direc-

Mi-e teamă că aşteptările OCDE

offshore va avea un impact şi mai

torilor şi nici ale acţionarilor nu sunt

nu se vor materializa. Atât timp cât

mare decât în trecut. Nu este întâm-

înregistrate în registre publice, şi nu

există diferenţe ale cotelor de impozi-

plător faptul că cei cu stare materială

este necesară depunerea bilanţurilor

tare între două ţări, atunci capitalul va

bună caută soluţii financiare discrete.

financiare anuale, cu atât mai puţin ca

migra în mod irezistibil către sistemul

În multe cazuri, nu este înţelept să

acestea să fie publice. În consecinţă,

mai avantajos. Acest mecanism îşi

arătăm nici chiar – sau mai degrabă în

compania din BVI, spre deosebire

are originea chiar în logica sistemului

special – prietenilor apropiaţi şi familiei

de echivalentele sale, să zicem, din

capitalist: dacă competiţia nu poate

exact ce, când, cu sau cu cine chel-

Hong Kong, Cipru, Malta sau Regatul

fi îndepărtată din domeniul trans-

tuim banii. Chiar dacă toate acestea

Unit, nu respectă cerinţele OCDE.

portului de bunuri, atunci de ce este

sunt realizate din venituri impozitate,

Astfel, elveţienii au prevăzut ceva ce

posibil să o îndepărtezi din domeniul

pot totuşi trezi întrebări suplimentare
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sau cereri ale celor din aproprierea

esenţa problemei. Acesta nu este un

întrebare în momentul actual, deoa-

dumneavoastră. Am impresia că cei

fenomen nou, deoarece legislaţia

rece multe elemente ale sistemului

foarte bogaţi tot nu vor folosi bani din

CCS a fost introdusă în reglementă-

viitor sunt încă necunoscute. Ce

conturile lor personale pentru a plăti

rile privind impozitarea din multe ţări

putem spune cu siguranţă şi care este

yacht-urile şi jet-urile, iar acele iubite

cu câteva decade în urmă. Deci,

şi cel mai important element, este că

secrete nu vor fi susţinute utilizând

ce schimbări ne va rezerva viitorul?

aceste soluţii nu vor fi interzise în viitor,

cărţile de credit private utilizate în

Companiile înregistrate în ţările cu

ci vor fi doar mai reglementate. Ceea

comun.

impozite mici, în care rata anuală de

ce nu este interzis, poate fi folosit. Deci

OCDE a muşcat o pradă uriaşă

impozitare a fost stabilită în sumă fixă

ceea ce trebuie să facem întâi este să

atunci când au început să răsucească

şi bilanţurile anuale nu au fost solici-

găsim soluţii creative, legale şi accep-

sistemul

globa-

tate, deşi se califică ca fiind CCS, au

tabile pentru părţile implicate, şi care

lizat. Proiectul este bine planificat şi

oferit o excelentă oportunitate pentru

merită să fie operate din punct de

elementul de interes este clar: identi-

ne-plata impozitelor pentru veniturile

vedere financiar. Este de asemenea

ficarea proprietarilor reali din spatele

nedistribuite. Nu a existat o înregistrate

cert că structurile de început nu vor

structurilor corporatiste şi impozitarea

publică cu privire la veniturile lor, aşa

mai fi viabile în viitor, şi acestea vor

oricăror fonduri posibile care nu au

că, în auto-evaluarea sistemelor de

trebui fie modificate, fie înlocuite cu

fost impozitate prin impozitarea veni-

impozitare, era posibil să scrii aproape

unele complet noi. Ceea ce este de

turilor nedistribuite în ţara în care

orice în declaraţia de impunere.

asemenea sigur este că băncile nu

proprietarul de drept este rezident în

Acest aspect, în teorie, se va modifica

vor avea capacitatea de a pune în

scop de impozitare. Practic, aceasta

semnificativ de acum înainte. Dacă

practică imediat tot ceea ce solicită

urmează modelul Controlled Foreign

şi când schimbul automat de infor-

OCDE. Pentru a stabili şi a pune în

Company

Companiei

maţii bancare funcţionează adecvat,

aplicare întregul set va fi necesar un

Străine - CCS), favorizat de asemenea

autorităţile fiscale vor avea acces

interval de timp cuprins între 2 şi 5 ani.

de OCDE. Dacă sunt beneficiarul de

la o sursă autentică şi directă deoa-

Între timp, economia mondială va

drept al unei companii cu impozit

rece ei pot primi informaţii cu privire

genera acele soluţii care vor înlocui

scăzut, atunci trebuie să plătesc

la venitul înregistrat de la bănci. Chiar

tehnicile offshore de la început.

taxe în ţara în care am reşedinţa în

dacă sistemul nu permite colectarea

Aici la LAVECO Ltd. avem idei

calitate de rezident impozitat pentru

completă a informaţiilor, autorităţile

noi zilnic. Colegii mei dezvoltă zi de

venitul nedistribuit. În mod natural,

fiscale vor avea acces la informaţiile

zi planuri creative pentru a furniza

legislaţia pentru fiecare ţară indivi-

cu privire la venit rezultate atât din

soluţii la cererile cu care se confruntă.

duală defineşte CCS într-o manieră

regiune cât şi la nivel global.

Sunt adesea uimit de cantitatea de

financiar

mondial

(Controlul

mult mai sofisticată, dar aceasta este

În acest moment, mulţi cititori în
mod
se

justificat,

de clienţii noştri. Dar poate că asta

întreba

este ceva natural. Birocratul este biro-

vor

dacă

puncte omise de legiuitori, dar nu şi

mai

crat iar omul de afaceri este un om de

exista

vreun

afaceri. Fiecare are locul lui, şi foarte

motiv

pentru

care

va

să

aplici

soluţii offshore în

rar fac schimb.
Sper că v-a făcut plăcere să citiţi
aceste rânduri.

viitor. Este imposibil

să

furni-

zezi un răspuns
la
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Jurisdicţie

Malta

5

Localizare:

Europa de Sud, insulă în Marea Mediterană

Statut:

Republică

Populaţia:

412,655

Suprafaţa:

316 km2

Capitala:

Valletta

Moneda:

Euro

Limba folosită în afaceri:

Malteză, Engleză

Zona orară:

GMT +1

1. Statutul companiei:

Companie rezidentă

2. Metoda de înmatriculare/
înregistrare

Actul Constitutiv şi Statutul trebuie semmate de
acţionarii companiei. Numărul minim de acţionari este
1, însă de regulă 2

3. Sufixe posibile la numele
companiei:

Ltd., Limited

4. Timpul de înmatriculare:

3-4 săptămâni

5. Număr directori:

Minim 1 de orice naţionalitate

6. Număr acţionari:

Minim 1

7. Capitalizare:

Nu exită un minim necesar, standardul este de 1200 EUR,
din care trebuie plătiţi 20%

8. Contabilitate cerută:

Da. Se cere audit anual.

9. Natura acţiunilor:

Nominale

10. Taxe şi impozite anuale:

Impozitul general pe profit este de 35 % ratele efective
sunt 0/5/10 % şi o taxă de 100-1400 EUR anual (în funcţie
de capitalizare) în cazul în care societatea a fost activă
în anul respectiv

11. Dezvăluirea
beneficiarilor:

Nu se cere

12. Sediu registrat:

Sediul social este cerut prin lege.

13. Secretar/agent registrat:

Secretarul companiei este cerut prin lege, acesta
trebuie să fie persoană fizică

14. Tratate de evitare a
dublei impuneri:

Malta are o reţea extinsă de Tratate pentru evitarea
dublei impuneri

www.laveco.com
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Subiect

O NOUĂ LEGE CORPORATIVĂ ÎN HONG KONG
Pe 15 martie 2014, în Hong Kong a intrat în vigoare o

OECD privind transparenţa, ci şi dorinţele pieţei mo-

nouă legislaţie corporativă (Companies Ordinance)

derne de capital, având în vedere că acţiunile fără

Hong Kong, unul dintre cele mai importante centre

valoare nominală permit modificarea mai flexibilă a

comerciale şi financiare din lume, a fost returnat

capitalului. Pe viitor, administratorii companiilor pot fi

Chinei de către Coroana Britanică în 1997, în calita-

ori persoane fizice, ori juridice, însă atunci când exis-

te de Regiune Specială Administrativă a Republicii

tă un singur administrator, este obligatoriu ca aces-

Populare Chineze (RSA). Conducerea chineză şi-a

ta să fie persoană fizică. Adică fiecare companie

asumat să păstreze intactă structura economică a

trebuie să numească cel puţin o persoană fizică în

Hong Kongului timp de 50 de ani, adică până în anul

poziţia de administrator. Administratorii pot organiza

2047.

întâlniri în orice ţară din lume şi sunt permise şi întâlnirile telefonice sau electronice (de ex. Pe Skype).

Acest lucru se reflectă şi în noua legislaţie. Elementele

Administratorii pot alege domiciliul unuia dintre di-

de bază din vechea lege britanică privind companii-

rectori pentru a organiza o întâlnire.

le au rămas, însă au fost modificate astfel încât să reflecte cele mai moderne regulamente ale lumii finan-

În prezent, Hong Kong este în continuare una dintre

ciare şi practicilor economice. Astfel, înmatricularea

cele mai populare jurisdicţii din lume pentru înmatri-

companiilor a devenit mai uşoară şi, de exemplu, nu

cularea de companii. Motivul nu îl reprezintă doar

mai este nevoie să se depună Actul Constitutiv, cu

apropierea de China şi dimensiunea pieţei existente

toate că este încă posibil atunci când este nece-

acolo, ci şi numeroşii oameni de afaceri străini, ce

sar. Conform noii legi, sunt permise numai acţiuni-

aleg să stabilească sediul social al companiilor în

lor nominale şi acestea trebuie emise fără valoare

Hong Kong.

nominală. Astfel, nu numai că se respectă cerinţele
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Interesant

COOPERAREA CU CLIENŢII INTERZISĂ

DIVORŢUL OLIGARHULUI

Pe viitor, băncile austriece nu-şi vor mai putea informa clienţii în cazul în care autorităţile demarează
proceduri legale împotriva acestora.
OECD a criticat vehement practicile băncilor austriece. Conform directivelor şi recomandărilor organizaţiei, furnizorii de servicii financiare, băncile,
brokerii şi managerii de investiţii nu îşi pot informa
clienţii în cazul în care autorităţile demarează proceduri legale împotriva acestora. Banca sau angajaţii săi nu are dreptul de a-şi informa clienţii, în

Conform sentinţei emise de Tribunalul din Geneva,

mod oficial sau informal, atunci când aceştia sunt

Dmitry Rybolovlev trebuie să îi plătească fostei sale

investigaţi.

soţii suma de 4 020 555 988 CHF, ca urmare a divorţului
acestora. Cuplul şi-a petrecut mare parte din viaţă în

Austriecii au tratat această regulă într-o manieră

ţara alpină, acesta fiind motivul pentru care procedu-

destul de „relaxantă” şi, drept urmare, nu au res-

ra de divorţ a căzut sub jurisdicţia instanţelor locale.

pectat cerinţele impuse de organizaţie. Guvernul a
elaborat un regulament adecvat, mai strict, care

Conform legii elveţiene, soţia are dreptu la 50% din

va fi prezentat în faţa parlamentului la finalul lunii

bunurile dobândite în timpul căsătoriei, însă avocatul

mai, pentru aprobare. În cazul în care autorităţile

acesteia a considerat suma menţionată mai sus drept

austriece primesc o solicitare pentru asistenţă juri-

„o victorie completă”. Este foarte puţin probabil ca o

dică bazată pe un acord extern, guvernul doreşte

altă soţie din lume să fi obţinut o asemenea înţelege-

să îi oprească pe cei care află că sunt investigaţi să

re din partea instanţei. Cu toate acestea, decizia nu

scoată banii din Austria, în timp ce procedura com-

este finală. Se aşteaptă ca soţul să o conteste. Con-

plicată şi birocratică îşi urmează cursul.

form sentinţei emise de tribunalul din Elveţia, bunurile
elveţiene aparţinând soţului au fost îngheţate, însă va
fi dificil să se acţioneze la fel şi cu bunurile acestuia din
străinătate.
Rybolovlev a înfiinţat încă din anul 2005 un Trust Internaţional în Cipru, în care a depus o parte semnificativă a venitului său. Cu toate acestea, între Cipru
şi Elveţia nu s-a încheiat niciun acord privind asistenţa legală, aşa că elveţienii vor avea mult de furcă
atunci când vine vorba de ciprioţi, al căror refuz de a
coopera în astfel de situaţii este legendar.

7

www.laveco.com

LAVECO ® since 1991.

2014/2

Viaţa LAVECO

LAVECO DESCHIDE UN BIROU ÎN HONG KONG

FORUMUL ECONOMIC BULGAR

Pe lista birourilor LAVECO a mai fost adăugat un

Pe 11 iunie 2014, la Hotelul Le Meridien, Camera de

nume. În luna februarie a acestui an am deschis un

Comerţ maghiaro-bulgară a organizat Forumul eco-

birou în Hong Kong. Conducerea LAVECO urmăreş-

nomic bulgar în Budapesta, la care au participat oa-

te deja de ceva timp efervescenţa vieţii de afaceri

meni de afaceri din ambele ţări.

tipică Hong Kongului. De câţiva ani, decenii chiar,

Unul dintre vorbitori a fost Dl. László Váradi, directo-

Hong Kong constituie unul dintre cele mai importan-

rul general al LAVECO Ltd., care a ţinut un discurs

te centre financiare şi de afaceri nu numai din Asia,

intitulat „Optimizarea fiscal în Uniunea Europeană”.

ci la nivel mondial. Stabilitatea economică este ex-

Prezentarea D-lui Varadi a demonstrat că pe viitor,

celentă, capabilă să treacă peste recesiuni. Siste-

planificarea fiscală va suferi nişte schimbări drastice,

mul juridic este bazat pe dreptul comun englez, iar

iar cei care doresc să aibă succes în continuare vor

conducerea comunistă a Chinei nu intenţionează să

trebui să meargă pe căi noi şi să aplice tehnici diferite.

schimbe acest lucru în următoarele decenii. Hong

Majoritatea jurisdicţiilor offshore nu vor putea respec-

Kong reprezintă şi pentru aceştia o „insulă” sigură,

ta cerinţele OECD privind transparenţa, ceea ce va

unde estul şi vestul se întrepătrund.

duce la „ieşirea din cursă” a multor ţări şi la o creştere

James Wong şi colegii săi vă aş-

a competiţiei fiscale regionale (cum ar fi, de exemplu,

teaptă oricând cu mare plăcere

competiţia din cadrul Uniunii Europen). Oamenii de

şi sunt pregătiţi să furnizeze servi-

afaceri, care doresc să rămână în fruntea jocului, ar

cii pentru toţi ceilalţi membri ai

trebui să se pregătească de pe acum pentru aceste

Grupului LAVECO. Dacă vă aflaţi

schimbări.

în Hong Kong, vă invităm să ne

După prezentări, invitaţii au avut posibilitatea să dis-

vizitaţi. (Următorul număr al Newsletter-ului LAVECO

cute pe seama acestui subiect în cadrul unui forum

va include o descriere detaliată a beneficiilor şi posi-

informal, în timp ce degustau vinuri bulgăreşti de

bilităţilor de afaceri oferite de Hong Kong).

calitate.

UNITED KINGDOM
LAVECO LTD.
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Fax: +44-207-556-0910
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Tel.: +357-24-636-919
Fax: +357-24-636-920
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Office Unit No.6, 26th F.,
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No. 49 King Yip Street
Kwun Tong, Hong Kong
Tel.: + 852-2388-8049
Fax: +852-2388-2960
hongkong@laveco.com

33/a Raday Street,
1092 Budapest,
Hungary
Tel.: +36-1-456-72-00
Fax: +36-1-456-72-01
hungary@laveco.com

ROMANIA
REPRESENTATIVE OF
LAVECO LIMITED

BULGARIA
LAVECO EOOD

SEYCHELLES
LAVECO LTD.

58 Ferdinand I. Blvd.,
Adriana Budevska No.2, Floor 5, Suite 2, Oliver Maradan Bld.
7th floor, apart. 35.,
Ap.42, 1463 Sofia, Bulgaria,
Oliver Maradan Street,Victoria
2nd District, Bucharest, Romania
1463 Sofia, Bulgaria
Mahé, Seychelles
Tel.: + 40-21-311-6176
Tel.: +359-2-953-2989
Tel.: +248-4-322-261
Mob.: + 40-747-621-308
Mob: +359-888-126-013
Fax: +248-4-324-932
Fax: +40-21-311-61-82
Fax: +359-2-953-3502
seychelles@laveco.com
romania@laveco.com
bulgaria@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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