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Colegii mei de la LAVECO probabil 
că vor afişa un zâmbet pe faţă când 
îmi voi începe anul acesta toastul de 
Crăciun. Poate să sune un pic a clişeu 
când analiza anului începe astfel: 
“Ne-am apropiat de ceea ce a fost 
un an dificil, şi nu mă aştept nici ca 
următorul să fie mai uşor.” Clişeu sau 
nu, nu am avut de ales decât să trag 
aceeaşi concluzie pentru o serie de 
ani: industria noastră a atins o peri-
oadă de turbulenţe, şi este puţin 
probabil ca în următoarea perioadă 
să întâlnim un aer mai favorabil, deci 
ne putem aştepta ca “avionul” să fie 
lovit şi în perioada care va urma.

În 2014 acţiunea derulată împotriva 
zonelor în care impozitul pe venit este 
redus şi lupta împotriva companiilor 
care oferă oportunităţi neimpozabile / 
cu taxe reduse a continuat. Principalul 
purtător al steagului pentru luptă 
este Organizaţia pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică. Organizaţia, 
cu sediul la Paris, a influenţat în mod 

serios sistemul financiar cu recoman-
dările sale de mai bine de 15 ani. Şi ca 
în multe ocazii sistemul financiar este 
forţat să impună în mod servil –şi să 
introducă în vigoare- aceste sugestii. 
Organizaţia pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică observă faptul 
că banii transmişi către zonele de 
paradis fiscal nu sunt impozitaţi, şi 
astfel bugetele naţiunilor dezvoltate 
sunt lăsate nemodificate, şi că banii 
“parcaţi” acolo nu sunt utilizaţi mai 
eficient în circuitul economic, ca unul 
dintre cele mai mari obstacole ale 
dezvoltării economiei mondiale. Ei 
au acceptat lupta, şi încă o poartă, 
cu aproape fiecare jucător în sistem 
simultan în 2014. În 2014 ei au conti-
nuat să bombardeze jurisdicţiile 
care oferă constituirea companiilor 
offshore cu cerinţe privind transpa-
renţa. Ei solicită transparenţă ridicată, 
în structurile companiei, identificarea 
proprietarilor, şi documentaţia scrisă 
a oricăror modificări ale indivizilor 
implicaţi. Ei au eliminat aspectele 
cu privire la acţiunile la purtător în 
aproape toate jurisdicţiile.  În acest 
mod, de exemplu, oricine dintre cei 
care nu au reuşit să îşi schimbe acţi-
unile lor la purtător în companii înre-
gistrate în Seychelles până la data 
de 16 iunie  2014 sau rămas acum în 
posesia unor acţiuni care sunt nule 
şi fără valoare (cu toate că aceasta 
nu înseamnă că acea companie nu 

De la biroul Directorului General:
Nu va fi mai uşor nici anul 

următor?
Articolul nostru principal analizează 
tendinţele la care ar trebui să ne aştep-
tăm anul următor, ţinând cont de eve-
nimentele din lumea offshore petrecute 
în 2014.
Jurisdicţie:

RAK-FZCO
Ras-Al-Khaimah (RAK) Companie Zonă 
de comerţ liber – unde totul este scutit 
de taxe.
Interesant:

Emiratele Arabe Unite – 43 de ani 
de succes

Emiratele Arabe Unite, una dintre cele 
mai de succes uniuni între state din 
lume, au luat fiinţă în anul 1971.

Subiect:

Imigrarea business
Cele mai importante aspecte ale imigră-
rii afacerii: siguranţă, impozitare şi liberta-
te de mişcare.
Offshore Banking:

Caye Bank, Belize
Cel mai recent partener bancar al LA-
VECO Ltd. este o bancă din Belize, care 
oferă oportunităţi excelente pentru 
companiile înmatriculate acolo.

Mauritius Commercial  
Bank, Seychelles

The MCB, one of the largest banks in 
Mauritius, is open to cooperation in the 
Seychelles.
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RAKIA Road Show în Ungaria, 
România şi Bulgaria

Una dintre cele mai de succes Zone de 
Comerţ Liber din EAU se promovează 
pentru prima data în Europa Centrală 
şi de Est.

LAVECO Ltd. -15 ani în Cipru
LAVECO Ltd. a sărbătorit 15 ani de acti-
vitate în Cipru.
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De la biroul Directorului General

Nici anul viitor nu va fi mai uşor?
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mai poate opera, ci doar că struc-
tura de proprietate a companiei nu a 
fost clarificată). Cu excepţia Insulelor 
Marshall, nu mai este posibil ca acum 
să existe alte jurisdicţii care oferă 
opţiunea de acţiuni la purtător. Dar 
înainte să vă grăbiţi să  înregistraţi aici 
o companie, nu uitaţi că nu veţi putea 
deschide un cont bancar. Băncile 
dau un răspuns negativ clienţilor care 
doresc să deschidă conturi dacă 
acea companie, chiar dacă doar în 
principiu, are posibilitatea de a emite 
acest tip de acţiuni.  Transparenţa este 
de asemenea parola atunci când 
s-a ajuns la a insista ca companiile 
offshore să declare adresa la care 
îşi păstrează documentaţia care are 
legătură cu funcţionarea lor. Acum 
este imposibil pentru o companie să 
existe fără a păstra cel puţin conturi 
minimale cu privire la tranzacţiile 
sale de afaceri. Şi dacă autorită-
ţile  doresc să le verifice, atunci este 
necesar să li se prezinte aceste înre-
gistrări. Reglementările  care sunt 
uniform caracteristice indică faptul 
că în plus faţă de diferenţe minore 
cu privire la detalii şi perioadă de 
timp, cerinţele sunt aproape identice 
pentru cele mai populare jurisdicţii 
offshore, Insulele Virgine Britanice, şi 
pentru jurisdicţii cum ar fi Belize sau 
Seychelles. Este de asemenea impor-
tant, în acest moment, să se accen-
tueze doi factori extrem de impor-
tanţi: 1. La elaborarea înregistrărilor 
contabile, aplicarea Standardelor 
de Contabilitate  Internaţionale  şi 
Financiare nu reprezintă o cerinţă. 
2. Nu este necesar  să depui situaţii 
financiare la nici o autoritate din ţara 
de înregistrare. Cerinţa principală 
este simplă şi are în vedere ca situaţiile 
să “permită ca poziţia financiară a 
Companiei Internaţionale de Afaceri 

să fie stabilită în orice moment cu o 
precizie rezonabilă.” Un alt element al 
luptei Organizaţiei pentru Cooperare 
şi Dezvoltare Economică este identi-
ficarea proprietarilor beneficiari din 
spatele companiei. 2014 nu a identi-
ficat nici o modificare semnificativă 
în acest sens, a fost aproape la fel. 
Anumite bănci din vest au început să 
identifice în mod specific indivizii care 

au fost Ultimii Proprietari Beneficiari 
din spatele conturilor bancare ale 
companiei acum 15 ani. Astăzi, 
probabil că nu există nici o bancă în 
lumea dezvoltată care să nu solicite 
identificarea ne-echivocă  acestor 
indivizi la momentul deschiderii contu-
rilor. Dacă examinăm acest punct în 
detaliu, atunci se poate afirma fără 
teama de a produce o contradicţie, 
că astăzi băncile centrelor financiare 
importante sunt în posesia detali-
ilor beneficiarilor din spatele contu-
rilor bancare deţinute acolo, şi acest 
fapt este un punct de reflectare, într-
adevăr. De ce, mă întreb, au adunat 
toate aceste date cu atâta conştiin-
ciozitate? Şi cum, în această situaţie, 
putem vorbi despre anonimitate?

În acelaşi timp, băncile reprezintă 
o etapă importantă în această luptă. 
Puterea pe care băncile o au asupra 
noastră, muritorii, este extraordinară. 

Aceasta este însă şi mai acută în lumea 
companiilor de tip offshore. Astăzi sunt 
doar o duzină sau cam aşa ceva de 
bănci în vreo două ţări în care este 
relativ uşor să deschizi un cont pentru 
o companie de tip offshore înfiinţată 
recent. Organizaţia pentru Cooperare 
şi Dezvoltare Economică sporeşte 
în mod continuu isteria în cercurile 
bancare cu recomandările sale impo-
sibile.  Departamentele de conformare 
introduc permanent noi reglementări 
interne sub aspectul împiedicării tero-
rismului. Eficienţa lor este extrem de 
îndoielnică, şi au tendinţa de fapt de a 
produse efecte de perturbare. Băncile 
au sporit tensiunea până la punctul de 
absurditate, cu o parte semnificativă a 
regulilor care este imposibil de înţeles 
sau de respectat. Organizaţia pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Economică 
încearcă să impună băncilor rolul de 
poliţist, sau mai degrabă pe cel de 
procuror sau judecător într-un singur 
rol. Pe ce bază, de exemplu, decide o 
bancă dacă eu, în calitate de propri-
etar al beneficiilor, pot fi implicat într-o 
anumită companie, doar pentru că lor 
nu li se pare natural? Fie că veţi crede, 
fie că nu, cu aceasta ne confruntăm 
astăzi. Dacă mi-am petrecut întreaga 
viaţă lucrând în domeniul consultanţei, 
atunci banca nu poate vedea logica 
din spatele intenţiei mele de a începe 
să fac afaceri în domeniul imobiliar. 
Dacă ei nu au capacitatea de a găsi 
o legătură logică între proprietarul 
beneficiilor şi companie, atunci ei vor 
respinge solicitarea pentru deschi-
derea unui cont. 

Băncile elveţiene, care timp de 
secole şi-au ajutat clienţii să expa-
trieze câştigurile din evaziunea fiscală 
/ evitare,  încearcă acum să se contu-
reze ca fiind „mai albi decât albul”. 
Din acest an, aceştia par interesaţi 
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doar de deschiderea conturilor pentru 
persoane fizice, şi insistă ca clienţii să 
declare că şi-au îndeplinit toate cerin-
ţele cu privire la impozitare acasă cu 
privire la fondurile care sunt depozi-
tate. O parte a capitalului pleacă din 
Elveţia, sau mai bine zis însăşi băncile 
“dau afară” un număr semnificativ de 
clienţi din vest. De ce anume exact le 
este frică domnilor din departamentul 
de conformare îmi este neclar. 

Deci, ce ne rezervă viitorul? Aparent, 
schimbul automat de informaţii între 
bancă şi autoritatea fiscală a clientului. 
Cel puţin aceasta este ceea ce plănu-
ieşte  Organizaţia pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică, şi în conformi-
tate cu cifrele de la finalul lunii septem-
brie 2014, 65 de ţări au dat acordul 
pentru introducerea sa. În teorie, 
schimbul de informaţii va începe din 
2017. Desigur, sunt încă multe semne 
de întrebare. Detaliile exacte ale 
reglementărilor nu sunt cunoscute, şi 
organizaţi ava publica regulile finale 
şi standardele la un moment dat în 
anul 2015. Întrebarea mare pe care 
mi-o pun se referă la respectarea prin-
cipiului reciprocităţii. Având în vedere 
că unul dintre cele mai importante 
concepte este exact că: se 
aşteaptă de la oricine nu 
numai să primească infor-
maţii ci să le şi furnizeze. 
Puterea financiară cea 
mai mare a lumii, Statele 
Unite, care au obţinut ceea 
ce au dorit prin propriul 
lor sistem. FATCA (Legea 
privind conformitatea 
fiscală a conturilor străine), 
nu a făcut chiar imposibilul în ceea ce 
priveşte furnizarea informaţiilor către 
alţii. Primirea informaţiilor de la alţii, pe 
de altă parte, este o problemă dife-
rită: ei vor să primească informaţii cu 

privire la proprii lor cetăţeni şi propriile 
lor companii din toate sectoarele. Ce, 
nu este corect? Într-adevăr, nu este! Şi 
mai devreme sau mai târziu indivizii vor 
ridica această problemă, ceea ce va 
conduce la colapsul sistemului.

În acest moment, mi-a venit în 
minte o întrebare destul de intere-
santă: dacă acest schimb de infor-
maţii general, reciproc va avea loc, şi 
autorităţile fiscale vor afla totul despre 
fiecare client atunci când informaţia 
este prezentată, atunci de ce anume 
le mai este teamă reprezentanţilor 
departamentelor de conformare? 
De aici încolo, sistemul va fi o carte 
deschisă; cel vinovat va renunţa la 
planuri în propria lui ţară şi va fi pus să 
plătească pentru crimele din trecut, 
pentru că sistemul  va fi “fără fisuri.” 
Totul va fi transparent, nu va mai exista 
înşelăciune şi banii nu vor mai fi furi-
şaţi în străinătate; pe scurt, va fi ca în 
basme. Şi în basme nu există departa-
mente de conformare. 

Desigur, aceasta a avansat prea 
departe. Cu siguranţă că nu vom 
ajunge la acest punct, pentru că pur 
şi simplu nu este posibil să răstorni 
economia mondială şi sistemul finan-

ciar modern (care se bazează în 
forma actuală pe bani virtuali) de la 
un minut la altul. Pentru a face acest 
lucru este nevoie de decenii. Sistemul 
actual nu a fost dezvoltat peste 

noapte, ci este rezultatul unui proces 
derulat pe parcursul a 30-40 de ani.

Oricine a ajuns deja la acest punct 
al articolului se va gândi cu certitu-
dine că nu mai este nimic pozitiv la 
care să se aştepte, deci care ar mai fi 
scopul continuării? Cu toate acestea, 
de aici va trebuie să începeţi să citiţi 
printre rânduri. Permiteţi-mi vă rog 
să menţionez doar câteva aspecte – 
sub nici o formă aceasta nu trebuie 
considerată ca fiind o listă completă 
– care ar putea furniza celor interesaţi 
şi deschişi către acest subiect cu nişte 
idei la care să se gândească:

1. Schimbul automat de infor-
maţii nu a început încă, şi deja unele 
conflicte de interese încep să apară. 
Cea mai mare putere financiară a 
lumii, SUA vrea doar să primească 
informaţii nu să le şi furnizeze. Mă întreb 
dacă nu vor urma imediat şi altele. 
Regatul Unit, de exemplu. În timpul 
crizei din Ucraina nu au fost deloc 
fericiţi când s-a părut că, fiindu-le 
teamă de activele lor care ar fi putut fi 
îngheţate, oligarhii ruşi ar fi putut să îşi 
retragă banii din băncile londoneze. 
Chiar dacă nu ştim exact despre 
câţi bani este vorba, din moment ce 

englezii nu prea au vorbit 
despre asta. Dar dacă, la un 
anumit moment, vor trebuie 
să facă o declaraţie, atunci 
care va fi rezultatul?

2. Ce se va întâmpla cu 
acele bănci care au smuls 
profite serioase din fondurile 
de tip offshore depozitate 
acolo în ultimele decade 
sau chiar secole? Vor putea 

elveţienii să supravieţuiască doar 
pe seama câtorva văcuţe Milka şi a 
producţiei de ceasuri, sau vor avea 
totuşi nevoie de un sector financiar? 
Apoi, din nou, dacă capitalul pleacă, 
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atunci nu vor mai exista active pe 
care să le protejeze de taxa de 2% per 
an. Mă întreb dacă toate băncile vor 
furniza informaţii cu onestitate, sau 
chiar băncile vor încerca să inventeze 
nişte soluţii “in-house” pentru clienţii 
lor. 

3. Acţiunile la purtător nu sunt 
permise şi proprietarul care încasează 
beneficiile trebuie declarat. Cu toate 
acestea, aceştia doresc să lege acti-
vele companiei de  proprietarul care 
încasează beneficiile, şi să îi forţeze 
pe aceştia să plătească impozite în 
propriile lor ţări pe veniturile obţinute 
de companiile de tip offshore. Este 
o idee frumoasă, dar va fi dificil de 
pus în aplicare şi de verificat, chiar şi 
în cel mai strict sistem. Nu este posibil 
să determini o companie să acţio-
neze corect în propriul său interes 
plătind toate profiturile şi dividen-
dele sale. Proprietarii companiei pot 
decide să re-investească profiturile 
în companie după un număr de ani. 
Eu însumi am fost implicat în formarea 
unei companii în care proprietarii au 
decis că nu vom retrage dividendele 
pentru primii cinci ani de funcţionare 
a companiei, deoarece am dorit să 
utilizăm profiturile pentru expansiune. 
Îmi va spune cineva că procedând 
astfel este anormal sau ilegal?

4. De acum încolo, la compa-
niile de tip offshore trebuie menţi-
nute registre contabile. Trebuie să 
ajungem la finalul unei ere romantice 
în care totul a mers liber. Cu toate 
acestea, menţinerea unor registre 
contabile pentru  o companie din 
Seychelles nu este acelaşi lucru ca 
pentru o companie englezească. În 
Anglia, raportul financiar trebuie să fie 
elaborat în linie cu standardele inter-
naţionale, bilanţul contabil trebuie 
completat împreună cu omul de taxe 

şi trebuie plătit impozit pe profit. În 
Seychelles, pe cealaltă parte, standar-
dele nu au nici o semnificaţie, având 
în vedere că rata impozitului este de 
0%. Cine va decide dacă această 

activitate sau altă activitate a rezultat 
sau nu ca parte a activităţii compa-
niei? Nu contează oricum, deoarece 
nu există nici un impozit,  aşa că orice 
poate fi dedus ca o cheltuială şi baza 
de impozitare poate fi cât de mare se 
doreşte deoarece oricum impozitul va 
fi o sumă fixă de 100 USD per an. Cu 
toate acestea, rentează să produci 
bani doar dacă poţi să îi şi cheltuieşti, 
altfel suma va servi doar la susţinerea 
băncii sau la colectarea banilor.

Birocraţii Organizaţiei pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Economică 
sunt nişte idealişti naivi. Dacă ei îşi 
imaginează că oricine va plăti impo-
zite cu bucurie şi în mod voluntar, 
atunci fac una dintre cele mai mari 
greşeli ale vieţii lor. Plata impozitelor 
este obligatorie, nu este o obligaţie 
asumată în mod voluntar. Este o obli-
gaţie impusă nouă de statul în care 
trăim şi ale cărui legi în domeniul fiscal 
suntem obligaţi să le respectăm.  Cu 
toate acestea, aşa cum se întâmplă 
cu tot ceea ce ne este impus, 
încercăm să ne protejăm. Această 
protejare este instinctivă. Dacă 
cineva vrea să mă lovească, şi văd 

pumnul care se îndreaptă către mine,  
cel puţin încerc să îmi îndrept braţele 
şi să mă protejez. Putem să eliminăm 
această reacţie instinctivă? Nu este 
oare la fel de instinctiv să încercăm 
să ne protejăm activele? Atunci când 
cineva a acumulat active sau venituri, 
atunci orice sumă care îi este luată 
este considerată ca o pierdere, chiar 
dacă există legi care îi iau acea sumă 
în mod legal. Se va schimba oare 
vreodată această acţiune? Puţin 
probabil, dacă mă întrebaţi pe mine. 
Într-o formă sau alta, vom încerca 
întotdeauna să ne apărăm împo-
triva pierderii activelor sau a profi-
tului, şi atât timp cât soarele va răsări 
în fiecare dimineaţă întotdeauna 
vor exista mijloace şi metode pentru 
acest scop. Activitatea de tip offshore 
a fost una dintre aceste metode, şi au 
servit necesităţilor antreprenorilor în 
forma sa modernă timp de 50 de ani.

Vor mai trece categoric încă 50 
de ani, dar va fi puţin diferit. Se va 
schimba în mod constant.  Dar oricine 
are capacitatea de a se adapta 
schimbărilor din sistem va fi în stare să 
facă mai mult decât aceia care nu 
profită de oportunităţile disponibile. 
Cel puţin aşa am văzut eu că funcţi-
onează lucrurile în ultimii 23 de ani de 
când lucrez în cadrul LAVECO …

Să continuăm şi în 2015! Doresc 
să urez tuturor o sărbători plăcute şi 
relaxante, şi să vă mulţumesc pentru 
timpul pe car el-aţi petrecut în ultimii 
ani citind articolele noastre. 

Cu deosebită consideraţie,

László Váradi
Director General
LAVECO Ltd.
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RAK-FtZCO
Localizare: la Est de Golful Persic, cel mai nordic punct al Emiratelor 

Arabe Unite Hartă

Statut: Monarhie absolutistă

Populaţia: Aproximativ 300,000

Suprafaţa: 1,700 km2

Capitala: Ras al-Khaimah

Moneda: UAE Dirham (AED)

Limba folosită în afaceri: Arabă (engleza este larg răspândită)

Zona orară: GMT - 4

1. Statutul companiei: Companie internaţională de afaceri (IBC)

2. Metoda de înmatriculare/ 
    înregistrare Actul Constitutiv şi Statutul trebuie semnate de subscriitor

3. Sufixe posibile la numele 
    companiei: „Limited” sau „Ltd”, „Incorporated”, sau „Inc”

4. Timpul de înmatriculare: 3 - 4 săptămâni.

5. Număr directori: Minimum 1 of any nationality, corporate directors are 
allowed

6. Număr acţionari: Minim 1 de orice naţionalitate.

7. Capitalizare: Minim 10 000 Dirham (aprox.=2000 EUR)

8. Contabilitate cerută: Obligatorie, însă nu este publică

9. Natura acţiunilor: Nominale.

10. Taxe şi impozite anuale: 500 EUR indiferent de capitalul social

11. Dezvăluirea 
     beneficiarilor: Nu se cere pentru dezvăluire publică.

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

13. Secretar/agent registrat: Agent local registrat este cerut prin lege.

14. Tratate de evitare a 
     dublei impuneri:

Algeria, China, Iordania, Hong Kong, Kuweit, Egipt, 
Finlanda, Franţa, Malta, Pakistan, Polonia, Germania, India, 
Indonezia, Italia, Malaesia, Mauritius, România, Ungaria, 
Seychelles, Singapore, Coreea de Sud, Sudan, Siria, Turcia, 
Yemen, Ungaria

Jurisdicţie
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Pe 2 decembrie Emiratele Arabe Unite aniversează 43 
de ani de la înfiinţare. Acest stat relativ tânăr evocă ima-
gini din Dubai aproape pentru toată lumea, fiind cel mai 
cunoscut „brand” al său şi, drept urmare, mulţi consideră 
că cele două sunt unul şi acelaşi lucru. În realitate însă vor-
bim despre uniunea a 7 emirate (Abu Dhabi, Ajman, Dubai, 
Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah and Umm al-Quwain), 
dintre care 6 s-au unit în 1971, iar al şaptelea li s-a alăturat 
în 1972.

Primul lucru la care se gândesc majoritatea persoane-
lor când aud de Emirate este bogaţia incredibilă, prove-
nită din petrol, care le oferă şeicilor locali un trai plin de 
lux. Realitate nu este însă chiar aşa, având în vedere că 
Abu Dhabi este singurul bogat în petrol, pe când Dubai nu 
deţine niciun fel de zăcământ natural. Motorul ce stă la 
baza economiei din Dubai este compus din turism şi servi-
cii, la care se adaugă comerţul dezvoltat aici. Totodată, 
pe lângă spectacolele pentru turişti, Dubai a devenit unul 
dintre cele mai importante centre comerciale din Orientul 
Mijlociu, făcând legătura între ţări ca India, China, Irak, Iran 
şi Pakistan. Dacă adunăm numărul de locuitori din aceste 
ţări, obţinem aproximativ 3,5 miliarde, sau aproape jumăta-
te din populaţia globului. Acesta în sine arată cât de impor-
tantă este această locaţie.

Majoritatea oamenilor au auzit despre cele doua emi-
rate mari, Abu Dhabi şi Dubai, iar celelalte, precum Ras al-
Khaimah, au rămas în umbra. Puţini ştiu că din acest emirat 
provine unul dintre cei mai mari producători de porţelan din 

lume, RAK Ceramics, care exportă porţelan şi obiecte sani-
tare în peste 160 de ţări. Datorită materiilor prime ieftine şi a 
muncitorilor asiatici, produsele create aici pot fi extreme de 
competitive pe piaţa internaţională.

Acest emirat oferă, de asemenea, şi posibilităţi intere-
sante pentru înmatricularea de companii, unde se poate 
înfiinţa destul de repede şi ieftin o companie scutită de 
impozite, care poate deschide şi cont la o bancă locală. 
Este incontestabil un avantaj pentru companiile din Emirate 
faptul că nu sună „offshore”. Majoritatea societăţilor de aici 
sunt înmatriculate într-una dintre Zonele de comerţ liber, iar 
statutul de scutit de impozite este deja o tradiţie culturală 
serioasă. 

În Emirate nu s-a auzit de impozit pe venit, impozit pe pro-
fit şi TVA. Însă, bugetul de stat este menţinut cu alte tipuri de 
taxe. Fiecare companie trebuie să plătească anual o taxa 
de licenţă fixă, care nu poate fi evitată. De asemenea, o 
sumă importantă provine şi de pe urma muncitorilor străini 
angajaţi aici, fiecare contribuind cu sute de dolari pe an 
pentru reînnoirea permiselor de muncă. Cu toate că taxa 
pentru fiecare persoană poate părea mica, atunci când 
calculezi totalul pentru 3.5 milioane de muncitori străini…

Datorită poziţiei geografice şi politicii sale economice 
care atrage companii, relaţiile economice ale Emiratelor 
continuă să prospere. Emiratele Arabe Unite au semnat re-
cent un acord pentru evitarea dublei impuneri cu Ungaria, 
oferind şi mai multe oportunităţi pentru oamenii de afaceri 
din cele două ţări.

Interesant

EMIRAtELE ARABE UNItE – 43 dE ANI dE SUCCES
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Subiect

IMIgRARE BUSINESS

Motivele pentru care cei care au posibilitatea aplică 
pentru o a doua cetăţenie sau permis de şedere în stră-
inătate pot fi practic împărţite în 3 categorii principale: 
1. Posibilitatea de a călători liber. Cetăţenii multor sta-

te întâmpină restricţii de călătorie în străinătate. În 
special cei care trăiesc în lumea a treia, care au 
nevoie de viză pentru a călători în ţările mai dez-
voltate. Pentru un om de afaceri de 
succes acest lucru poate reprezenta 
un impediment serios, având în vede-
re că ar trebui să aplice pentru vize 
pentru fiecare ţară în care trebuie 
să se deplaseze. Asta înseamnă mul-
te formulare, taxe şi cozi nesfârşite. 
Paşapoartele ce permit deplasarea 
fără viză rezolvă imediat aceste probleme, nu numai 
pentru investitor, ci şi pentru toţi membrii familiei sale.

2. Motive de siguranţă. Chiar şi astăzi există numeroase 
ţări sau regiuni unde răboiul ori este în toi, ori poate 
izbucni în orice moment. În acest caz, nimeni nu vrea 
să-şi rişte propria viaţă şi siguranţa întregii familii. Un 
al doilea paşaport sau permis de şedere oferă po-
sesorului posibilitatea de a părăsi oricând zona de 
pericol şi de a se reloca.

3. Chiar şi în zilele noastre în lume există numeroase ţări 
sau regiuni unde războiul este fie purtat fie ar putea 
sa izbucnească în orice moment. În această situaţie, 
nimeni nu-şi va supună sănătatea şi siguranţa familiei 
riscului. Al doilea paşaport sau permisul de reziden-
ţă oferă posesorului posibilitatea plecării din zona 
de pericol în orice moment şi, respectiv, să se reloce 
într-o altă ţară, protejat de consecinţele periculoase 
care reies dintr-un conflict armat.

4. Protecţia activelor şi considerente fiscale. Problema 
protecţiei activelor este parţial conectată de punc-
tul precedent, din moment ce războiul poate poa-
te duce nu numai la pericole asociate persoanelor, 
ci şi la distrugerea bunurilor fizice şi a activelor. Un 
al doilea paşaport sau permisul de reşedinţă poate 
fi, de asemenea, o sursă de protecţie în acest caz. 
În acelaşi timp, protecţia activelor este o chestiune 
importantă pentru fiecare, cu atât mai mult cu cât 
situaţiile periculoase pot aparea chir şi acolo unde 

nu există ameninţare de război în ţara în cauză. 
Principiul de bază în protecţia bunurilor este că este 
benefic pentru pentru persoana în cauză să plaseze 
cel puţin o parte din active în altă ţară, astfel îm-
părţind şi diversificând riscul. Din moment ce taxa 
aplicată veniturilor personale, precum si taxele afe-
rente activelor şi acumularilor de capital sunt extrem 

de ridicate în unele ţări, este cel putin 
normal ca o parte din cei bogaţi să 
migreze către acele zone unde taxele 
sunt mai scăzute sau chiar inexistente. 
O a doua cetăţenie şi/sau permisul de 
rezidenţă sunt o soluţie excelentă în 
aceste situaţii.
Desigur că pot exista numeroase alte 

motive pentru emigrare, însă în 90% din cazuri unul dintre 
acestea trei joacă un rol important. 

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi noul site 
LAVECO Ltd. dedicat acestui subiect:
www.worldwidecitizenship.com.

CAyE BANK, BELIZE

LAVECO Ltd. încearcă în mod constant să adauge 
bănci noi în lista sa de colaboratori. Ne interesează în 
primul rând băncile care pot oferi clienţilor o gamă 
variată de servicii bancare, nu numai obişnuitele 
operaţiuni bancare private. În afară de comisioane 
bancare convenabile, considerăm următorii factori 
ca fiind foarte importanţi: operarea contului prin 
serviciul de Internet banking, eficienţa tranzacţiilor 
zilnice şi posibilităţi variate de emitere a cardurilor 
bancare. Recomandăm Caye Bank în special clienţilor 
care doresc să deschidă conturi pentru companii 
înregistrate în Belize.

Offshore Banking
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RAKIA ROAd ShOw ShOw îN UNgARIA, 
ROMANIA şI BULgARIA

Acordul pentru evitarea dublei impuneri încheiat 
între Emiratele Arabe Unite şi Ungaria a intrat recent 
în vigoare, făcând şi mai solide legăturile dintre cele 
două ţări. Camera de comerţ maghiaro-bulgară şi 
RAKIA, una dintre zonele de comerţ liber din emiratul 
Ras al-Khaimah, organizează un Road Show în februa-
rie 2015. 

• 3 februarie – Budapesta
• 4 februarie – Bucureşti
• 5 februarie – Sofia
Participarea este gratuită pentru membrii 

Camerei, iar cei care nu sunt membri trebuie să se în-
registreze în avans şi vor trebui să achite o taxă de 10 
EUR. 

Participanţii vor primi informaţii asupra condiţiilor, 
cerinţelor şi beneficiilor înmatriculării de companii în 
zona de comerţ liber. Camera consideră că este im-
portant să-şi ţină membri la curent cu informaţii utile, 
incluzând oportunităţile ce se pot ivi în străinătate. 

LAVECO Ltd., în calitate de membru al Camerei, 
va oferi o prezentare privind câteva aspecte relevante. 
Aşadar, pe 3 februarie, László Váradi va explica anumi-
te puncte din acordul de evitare a dublei impuneri ce 
afectează oamenii de afaceri maghiari şi va oferi infor-
maţii asupra celor mai recente noutăţi din acordurile 
privind schimbul automat de informaţii. Pe 4 februarie 
Mario Ianculescu va ţine o prezentare în Bucureşti, iar 
pe 5 februarie Andrei Gramenov în Bulgaria. 

De moment ce acest Road Show nu este organi-
zat de LAVECO Ltd., cei care doresc să participe ar tre-
bui să contacteze direct Camera de Comerţ la urmă-
torul email: Numărul participanţilor va fi limitat la 30-40 
în fiecare zi, aşa că oricine ar dori să participe, ar trebui 

să aplice în timp util la Camera 
de Comerţ.

kamara@hbcc.eu

Numărul participanţilor 
va fi limitat la 30-40 în fiecare 

zi, aşa că oricine ar dori să participe, ar trebui să 
aplice în timp util la Camera de Comerţ.

MAURItIUS COMMERCIAL BANK,  
SEyChELLES

Una dintre recomandările OECD în ceea ce 
priveşte băncile este să deschidă conturi pentru 
companii înregistrate în jurisdicţiile în care ope-
rează atunci când acest lucru este posibil. Cu 
toate că Seychelles este o jurisdicţie excelentă 
pentru înmatriculat companii, infrastructura sa 
bancară lasă de dorit. Pe insula există foarte pu-
ţine bănci şi dintre acestea unele deschid con-
turi numai pentru rezidenţi locali. Deschiderea de 
conturi pentru companii rezidente la sucursalele 
locale Barclays este un proces deosebit de încet 
şi birocratic. De regulă durează în jur de 3-4 luni 
pentru a deschide un cont şi comisioanele ban-
care sunt destul de mari. Pe de altă pare, Mauri-
tius Commercial Bank, una dintre cele mai mari 
bănci din Mauritius, este prezentă în Seychelles, 
iar procesul de deschidere a unui cont este mult 
mai flexibil. După ce verifică actele companiei, 
beneficiarii acesteia sunt invitaţi la un interviu 
personal, după care decizia privind deschiderea 
de cont se ia în 2-3 zile. În acest caz, singurul in-
convenient este că ar trebui să vă deplasaţi în 
idilica insulă Seychelles pentru câteva zile. Având 
în vedere că, în prezent, numeroase bănci insistă 
să se întâlnească cel puţin o data cu beneficiarii, 
nu se poate considera ca fiind o cerinţă „extra”. 
Acesta un preţ mic de plătit pentru o relaţie ban-
cară stabile şi eficientă în afara UE. Sediul local 
LAVECO Ltd. oferă asistenţă în toate domeniile, 
începând de la rezervarea hotelului, până la co-
mandarea taxiurilor.

Offshore Banking
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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.

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
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

hungary@LAVECO.com

CyprUs
LAVeCo Limited

Despina Sofia Complex
Apartment 101, 

8 Inomenon Ethnon,
Drosia 6042 Larnaca, Cyprus

Tel.: +357-24-636-919 
Fax: +357-24-636-920

E-mail: cyprus@LAVECO.com

romAniA
LAVeCo Limited

rep. oFFiCe
58 Ferdinand I Blvd., 
7th floor, apart. 35.

Bucharest, Romania 
Tel.: +40-21-311-6176

Mob: +40-747-595-132
Fax: +40-21-311-61-82

romania@LAVECO.com

BULgAriA
LAVeCo eood

Adriana Budevska No.2, Floor 5,
Ap.42, 1463 sofia, Bulgaria,

1463 sofia, Bulgaria
Tel.: +359-2-953-2989

Mob: +359-888-126-013
Fax: +359-2-953-3502  

bulgaria@LAVECO.com

seyCHeLLes 
LAVeCo Ltd.

suite 2, Oliver Maradan Bld. 
Oliver Maradan street,Victoria 

Mahé, seychelles
Tel.: +248-4-322-261
Fax: +248-4-324-932  

seychelles@LAVECO.com

Hong Kong
LAVeCo Limited

Office Unit No.6, 26th F.,
Kin sang Commercial Centre

No. 49 King Yip street
Kwun Tong, Hong Kong

Tel.: + 852-2388-8051
Fax: +852-2388-2960

hongkong@LAVECO.com

Viaţa LAVECO

LAVECO Ltd. – 15 ANI îN CIpRU

15 ani înseamnă foarte mult în viaţa unei companii de 
mici dimensiuni initial. În 1999, atunci când LAVECO Ltd. 
şi-a început activitatea în Cipru, am fost adevăraţi pionieri. 
Abia intrase în vigoare legea ce permitea cetăţenilor străini 
să deţină mai mult de 50% dintr-o companie cipriotă. Până 
atunci, similar modelului arab, străinii puteau deţine maxim 
49% din părţile sociale ale unei societăţi locale. LAVECO 
Ltd. s-a numărat printre primele companii străine din Cipru 
din domeniul offshore fără proprietari ciprioţi. Nu a fost uşor 
la început, iar perioada de dinaintea aderării la UE a fost 
îndeosebi dificilă pentru noi. Aderarea la UE în 2004 a des-
chis uşi noi pentru Cipru, dat fiind faptul că a devenit parte 
din fluxul economic european şi companiile locale puteau 
presta în mod liber activităţi comerciale în cadrul UE, pro-
fitând, ca şi în prezent dealtfel, de tranzacţiile scutite de 
TVA. Climatul fiscalul al insulei este în continuare extrem de 
favorabil. Acum 2 ani, când una dintre firmele mari interna-
ţionale de consultanţă a rugat 400 de specialişti europeni 
care stat membru are cel mai favorabil climat fiscal, Cipru 
a câştigat detaşat. Nu este vorba numai despre impozitul 
pe profit relativ scăzut (12.5%), însă întreg sistemul fiscal. O 
companie de servicii, care chiar prestează serviciile în mod 
fizic, va găsi aici cele mai favorabile condiţii din Europa. 
Salariile angajaţilor sunt scutite de impozit pe venit până la 
suma de 19 55 EUR, însemnând că un salariu de 1600 EUR 
poate fi scutit de impozit, în timp ce contribuţiile la asigură-
rile sociale sunt destul de scăzute 17.4%.

Aşadar, în ciuda crizei bancare din luna martie, Cipru 
poate oferi companiilor ce au ca obiect de activitate pre-
starea de servicii, comerţul sau investiţiile anumite beneficii 
fiscale care le fac mai competitive pe scena internaţională.   

Echipa LAVECO Ltd., Cipru, a serbat cei 15 ani într-o at-
mosferă plăcută şi s-a angajat şi pentru următorii 15 ani.


