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De la biroul Directorului General

Lumea va fi diferită fără
structurile offshore?

De la biroul Directorului General:

Lumea va fi diferită fără
structurile offshore?

Articolul nostru principal analizează
cerinţele acordurilor încheiate pentru
schimbul automat de informaţii, ca urmare a intrării în vigoare în 2017.
Jurisdicţie:

deoarece băncile vor raporta către autorităţile fiscale din întreaga lume.
În primul rând, să vedem exact întâi
cine sunt aceşti experţi. În multe cazuri,

Andorra

O ţară mică şi puţin cunoscută cu
oportunităţi financiare şi mai puţin
cunoscute.

experţii sunt doar experţi, pentru că asta
spun că sunt. Nu există o definire mai

Offshore Banking:

exactă, nu există stat sau instituţie privată

Cum să lucrezi cu banca în
Emiratele Arabe Unite

Operarea unui cont bancar în EAU poate fi însoţită de o serie de capcane şi dificultăţi care pot fi evitate.
Interesant:

Istanbul – oraşul care se
reconstruieşte singur

Cel mai mare oraş al lumii este în proces
de re-dezvoltare, în cadrul căruia combină tendinţele moderne cu valorile tradiţionale.
Subiect:

Ştiri cu privire la imigrări:
cetăţenia economică – Malta

Malta oferă posibilităţi excelente pentru
cei care caută rezidenţă în scopuri de
derulare a activităţilor economice atât
din cadrul UE cât şi din exteriorul acesteia.
Viaţa LAVECO:

LAVECO Ltd. Cipru a primit licenţa
de administrator de la CySec
Pe 2 martie 2015 Comisia cipriotă de
securitate şi schimb (CySec) a aprobat
emiterea licenţei de funcţionare a companiei.

LAVECO Ltd. la MIPIM

a participat la una dintre cele mai mari
expoziţii imobiliare din lume pentru a
şasea oară.

RAKIA Road Show in Hungary, Romania and Bulgaria
Road Show pe care îl organizăm în comun cu Autoritatea în Domeniul Investiţiilor Ras Al-Khaimah (RAKIA) a oferit
informaţii utile oamenilor de afaceri interesaţi

www.laveco.com

în spatele individului, şi ei s-au autodesemnat în aceste funcţii de responsabiRăspunsul foarte scurt şi drăguţ la

litate. Ei apoi îşi exprimă opinia cu privire

această întrebare este nu.  Şi de ce nu?

la un proces care încă nu a început, cu

Pentru că originea tuturor păcatelor teri-

privire la care nu există experienţă, şi care

bile menţionate în acelaşi sens ca şi struc-

nu poate fi comparat cu nimic din ceea

turile de tip offshore constă nu în sistem.

ce am văzut până în prezent. Schimbul

Ci în însăşi natura umană, care a rămas

de informaţii care se conturează în acest

nemodificată de mii de ani. Dorinţa de

moment este mult mai complicat decât,

a obţine profit (care este complet natu-

de exemplu, FATCA.

rală) ne însoţeşte din vremuri imemoriale,

Acest aspect nu m-ar deranja foarte

toţi dorind să câştige, şi apelând la toate

mult, dacă aceşti experţi chiar ar şti

instrumentele care sunt necesare pentru

despre ce vorbesc. În schimb, ei încearcă

a obţine acest lucru. Un astfel de „instru-

să sperie de moarte oamenii, care erau

ment” este structura de tip offshore, cu

deja paranoici, şi astfel va fi foarte dificil

toate că aceasta a devenit acum un fel

să îi facem să înţeleagă cum stau lucrurile.

de cuvânt interzis.

În timpul unei întâlniri de o oră ei reuşesc

„Experţii”

auto-didacţi

au

speriat

să creeze nişte frici nefondate clientului

clienţii şi orice alte părţi interesate cu

într-o asemenea măsură încât clientul

apocalipsa cu care se va confrunta

devine complet confuz. În mod cert că

lumea financiară de tip offshore în 2017.

ei fac acest lucru

Tot ceea ce a,m ştiut până în prezent se va

să servească soluţia pe tavă. Problema

prăbuşi în jurul nostru, totul va fi transpa-

este că de cele mai multe ori soluţia nu

rent şi ei vor şti totul despre toată lumea,

se materializează, şi tot ceea ce rămâne

cu intenţia ca apoi
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Materialul publicat de OECD în iulie

înseamnă doar că ei – sau băncile – au

stabileşte în detaliu elementele particu-

trebuit să raporteze într-o singură ţară,

Hai să vedem unde se situează în

lare care trebuie furnizate de bănci în

SUA.

prezent acest proces. Forumul Global

ceea ce priveşte schimbul de informaţii, şi

Acum, în conformitate cu planurile,

OECD a publicat o “declaraţie cu privire

această informaţie este disponibilă pentru

acesta va fi un proces la scara întregii lumi,

la rezultate” relativ la întâlnirea miniştrilor

a fi analizată de bancheri. În ciuda acestui

în care “fiecare raportează aproape către

desfăşurată în perioada 28-29 octombrie

aspect, în opinia mea, băncile vor avea

fiecare.” În primul rând, cu toate acestea,

2014, în care se menţionează că 89 de ţări

nevoie de o perioadă de timp semnifica-

ţările trebuie să semneze acordurile menţi-

au emis declaraţii de intenţie de a semna

tivă şi de o sumă de bani semnificativă

onate anterior. Fără aceasta, nu este posi-

acordurile cu privire la schimbul automat

pentru a elabora software-ul necesar. În

bilă stabilirea nici a contextului juridic al

de informaţii. În conformitate cu planurile,

prezent, sistemele bancare nu sunt pregă-

băncilor, nici latura tehnologică. Dacă

primul grup de ţări va începe schimbul de

tite pentru furnizarea de informaţii, şi între-

OECD doar planifică să publice Noua

informaţii începând din octombrie 2017, iar

barea este dacă acestea vor fi capabile

sa Metodologie şi Termenii în octombrie,

al doilea grup se va alătura din octombrie

să garanteze suportul tehnic necesar

când va mai fi timp pentru toate acestea?

2018. Există de asemenea o serie de ţări

până la data de 1 ianuarie 2016. Pentru

Dar aceasta este ceea ce a apărut în

care încă nu au luat o decizie cu privire

a putea începe să colecteze informaţii în

comunicatul lor din Octombrie.

la momentul în care vor accede la acest

ianuarie 2016, latura tehnică trebuie să fie

sistem. Cei care vor raporta începând din

operaţională.

şi puţin mai mult decât nişte bârfe.

Două luni este o perioadă extrem de
scurtă pentru înfiinţarea unui sistem atât

2017 vor începe schimbul de informaţii

Aceasta, totuşi, nu va fi suficientă.

de serios care atrage după sine atât de

începând din 2016, în timp ce aceia care

Băncile se vor trezi că se confruntă cu

multă responsabilitate. În opinia mea,

raportează din 2018 vor începe informarea

sarcini care le vor crea adevărate dureri

dacă va fi să înceapă ceva, aceasta se

pentru perioada 2017.

de cap. Una dintre cele mai dificile dintre

va întâmpla cu întârzieri, cu grabă de

Presupunând, desigur, că situaţia juri-

acestea va fi definirea precisă a unei

ultim moment, şi o doză semnificativă de

dică şi tehnică va fi implementată. În

“persoane care trebuie raportată” în cazul

haos. Aceasta poate fi

iulie 2014 OECD a publicat pe site-ul său

indivizilor străini şi companiilor. Şi aceasta

de acum. Sistemul bancar întâmpină

web (www.oecd.gov) un model al acor-

a fost delegată băncilor: acestea trebuie

obstacole

dului pe care ţările trebuie să îl semneze

să decidă cine se califică ca şi persoană

se confruntă cu realizarea unor sarcini

pentru a face ca schimbul de informaţii

care trebuie raportată pentru fiecare

mult mai mici. În acest caz, băncile chiar

să fie posibil. Există două tipuri principale

client în parte şi pentru fiecare cont. În

trebuie să decidă cu privire la momentul

de acorduri. Unul este acordul bilateral, în

cazul indivizilor, pare destul de clar, dar

începerii: pe cine trebuie să raporteze?

care două ţări convin asupra schimbului

când este vorba de companii, încep

Pe cine şi către cine? De exemplu, unde

de informaţii, în timp ce altele, acordurile

cu adevărat complicaţiile. Nu vreau să

va trimite o bancă din Elveţia un raport

multilaterale, vizează o serie de ţări care

intru aici în detalii minuţioase, deoarece

dacă acel cont a fost pentru o companie

se alătură sistemului sub forma unui grup.

chiar şi numai un

Acordurile bilaterale pot fi reciproce, în

rezumat ar fi lung şi

care ambele ţări furnizează şi primesc

complicat. Avocaţii

informaţii, sau nereciproce,

în care

băncilor nu au fost

numai una dintre ţări furnizează informaţii

chiar foarte încân-

(aceasta din urmă este recomandată de

taţi când au trebuit

OECD în cazurile în care, de exemplu, una

să organizeze tot

dintre ţările contractante nu are cerinţe cu

ce are legătură cu

privire la impozitul pe venit personal).

FATCA, şi aceasta

considerabile

anticipată încă

atunci

când

Imagine: http://en.wikipedia.org

worldwidecitizenship.com
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din Cipru al cărei director a fost un sârb

Dacă SUA doreşte doar să primească

Oferă clienţilor săi oportunităţi excelente

cu rezidenţa în Dubai? Există numeroase

informaţii, dar nu furnizează nimic, atunci

atunci când este vorba despre soluţii.

întrebări fără răspuns. Cu toate acestea,

capitalul va ajunge la ei. Aceasta, însă,

Aceasta necesită însă, nivelul adecvat

să privim scenariul cel mai negativ, care

nu va fi foarte bine privită de vechiul lor

de receptivitate din partea clientului. La

vede că sistemul este pornit şi raportă-

aliat, regatul Unit. Şi dacă englezii pot

finalul zilei, de fapt, putem doar să imple-

rile se fac. Autorităţile fiscale vor fi inun-

avea ceva, atunci aceasta îi va încuraja

mentăm soluţii, clientul fiind cel care ia

date cu informaţii cu privire la locul în

şi pe germani, care nu vor dori să rateze

decizia finală.

care beneficiarii au conturi. Pentru a

ceva, şi o despărţire anglo-germană este

Pe scurt, fiind crescut în cultura creştină,

face lucrurile şi mai complicate, să privim

întrevăzută. Aş putea să continui enume-

trebuie să afirm că au stabilit reguli morale

contul unei companii dintr-o bancă elve-

rând conflictele de interese dintre marii

excelente pentru noi cu 2000 de ani în

ţiană. Elveţianul a raportat la autoritatea

jucători, şi ca rezultat al acestuia, întreaga

urmă prin cele Zece Porunci. Mă întreb,

fiscală naţională implicată. Apoi aceştia

problemă ar putea deveni mult mai

cu toate acestea, dacă peste 2000 de ani

se confruntă cu cea mai dificilă sarcină

relaxată.

vom avea mai puţine cazuri de adulter

din istoria lor de până acum. Ei trebuie

Cu siguranţă că ceva se va întâmpla în

sau mai puţine furturi. Cât de eficiente

să compare declaraţiile de impunere şi

lumea financiară, şi trebuie să ne pregătim

au fost acele reguli morale? Cu siguranţă

activele indivizilor în cauză cu informa-

pentru aceasta. Acolo unde este posibil,

că reprezintă o hrană pentru gândire, cu

ţiile primite din străinătate. Deşi în multe

ar trebui făcute organizările necesare în

toate că este evident că totul este relativ.

cazuri, în mod paradoxal, plătitorul de

timpul anului fiscal 2015. Pentru că, din

Aici în Ungaria, de exemplu, avem acum

taxe trebuie să furnizeze dovezi, va fi foarte

nou, dacă luăm în considerare scenariul

capacitatea de a observa mai bine

dificil să afirme că dobânda acumulată

cel mai pesimist, şi că sistemul va reuşi să

regula “ Adu-ţi aminte de ziua de odihnă,

în contul bancar al unei companii străine

înceapă în 2016, atunci acele structuri care

ca s-o sfinţeşti”, având în vedere că acum

este în mod automat venitul privat al indi-

îndeplinesc cerinţele noului sistem încă ne

magazinele sunt închise duminica şi avem

vidului şi că acesta ar trebui să plătească

vor permite să ne bucurăm de o libertate

mai mult timp să îl petrecem cu familia. În

impozit pentru aceasta. În primul rând,

financiară relativă cu care ne-am obişnuit

ceea ce priveşte dacă şi celelalte reguli

vorbim despre o companie, care, dintr-un

vor avea efect, aceasta va fi analizată de

motiv sau altul, ar fi putut înregistra pier-

altcineva peste alţi 2000 de ani. Şi să nu

dere în anul de referinţă. În al doilea rând,

fiţi surprinşi dacă analiza se interpretează

o companie poate avea mai mulţi propri-

cam aşa: “în timp ce unii, în loc să meargă

etari, care distribuie profiturile compa-

la biserica duminica, preferă să doarmă

niei, sau au dreptul la o parte din profitul

mai mult, alţi au profitat de acest somn

ne-distribuit în conformitate cu termenii

inocent pentru a merge şi a fura sau chiar

din Memorandum şi din Actul Constitutiv.

Imagine: http://pixabay.com

Astfel, problema nu este atât de neagră

a comite adulter ”
Vă doresc o lectură plăcută şi capaci-

sau de albă după cum experţii sperie

şi care trebuie implementată în 2015. Pe

clienţii şi vor să ne facă să credem. Şi nici

baza experienţei pe care am acumulat-

Cu stimă

nu am abordat încă “soluţiile contabile

o în cei 23 de ani în acest domeniu, pot

László Váradi

creative” ale sistemului juridic obişnuit.

afirma că întotdeauna vor exista soluţii şi

Director General

Pot de asemenea să afirm cu o anumită

chiar soluţii mai bune. Tipul de structură

LAVECO Ltd.

doză de certitudine că ţările se vor certa şi

stabilită este doar o problemă de timp şi

în ceea ce priveşte implementarea. Să fim

bani. În primul rând, cu toate acestea, este

cinstiţi, fiecare regulă merită atât timp cât

o problemă de opţiune şi de rezolvare. Un

prin intermediul ei se poate obţine ceva.

furnizor de servicii, cum este LAVECO Ltd.

www.laveco.com

tatea de a reflecta,
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Jurisdicţie

ANDORRA
Localizare:

sud vestul Europei, între Franţa şi Spania în Munţii Pirinei

Statut:

Principatul Andorra

Populaţia:

85 458 (iulie 2014)

Suprafaţa:

468 km2

Capitala:

Andorra La Vella

Moneda:

Euro

Limba folosită în afaceri:

Catalană, Spaniolă, Engleză

Zona orară:

GMT +1

1. Statutul companiei:

Companie cu Răspundere Limitată (Societat Limitada)

2. Metoda de înmatriculare/
înregistrare

Memorandumul şi Actul Constitutiv trebuie semnate de
semnatar

3. Sufixe posibile la numele
companiei:

SL, SLU

4. Timpul de înmatriculare:

1 lună

5. Număr directori:

Minim 1

6. Număr acţionari:

Minim 1

7. Capitalizare:

3 000 EUR

8. Contabilitate cerută:

elaborarea conturilor anuale şi a declaraţiilor financiare
este solicitată prin lege

9. Natura acţiunilor:

Înregistrate

10. Taxe şi impozite anuale:

900 EUR + 2-10% impozitul pe profit

11. Dezvăluirea
beneficiarilor:

Nu este necesară

12. Sediu registrat:

sediul social real înregistrat este solicitat prin lege

13. Secretar/agent registrat:

Secretarul înregistrat este solicitat prin lege

14. Tratate de evitare a
dublei impuneri:

Andorra nu a semnat nici un acord pentru evitarea dublei
taxări

Imagine: http://en.wikipedia.org, credit: Emilfaro
https://www.flickr.com, credits: Nelson Lourenço, Selden Vestrit, Mario Martí

worldwidecitizenship.com
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Offshore Banking

Cum să derulezi operaţiuni bancare în Emiratele Arabe Unite
În prezent deschiderea şi operarea
conturilor bancare de tip offshore

care intră în bancă pur şi simplu, şi care

companii care nu sunt înregistrate

nu au conturi la respectiva bancă.

în UAE, este mult mai dificilă. Nu este

nu este facilă în nici o parte a lumii.

Deschiderea

conturilor

companii

asemenea

lungă de timp şi bani. Principala

opereze cu companii străine, şi chiar

divizată în două grupuri. Deschiderea

problemă este generată de faptul că

au închis conturile existente. Această

conturilor

locale,

Emiratele Arabe Unite nu este membră

practică a fost evidentă mai ales în

sau din zona comercială liberă, sau

a Convenţiei de la Haga cu privire

sistemul bancar din Elveţia, dar nici

pentru companii din zona comercială

la Apostile, astfel încât documentele

în alte ţări situaţia nu este mai bună.

liberă, este oarecum mai facilă. În

certificate cu Apostilă nu valorează

Emiratele Arabe Unite devin din ce în

general, ei solicită prezenţa personală

nimic

ce mai populare pentru deschiderea

a semnatarului şi/sau a directorului

străine, băncile nu au altă variantă

conturilor bancare. Cu toate acestea,

companiei. Băncile nu agreează faptul

decât să insiste asupra certificării de

implicarea în astfel de operaţiuni fără

că directorul nu ia parte în mod activ

la un consulat al UAE. Organizarea şi

a vă face temele poate conduce la

la

(proprietar

obţinerea acestei certificări, se poate

surprize neplăcute, care pot genera

aparent). Având un director care este

dovedi a fi extrem de costisitoare,

pierderi financiare serioase, în cazul

proprietar aparent este în sine un motiv

ajungând până la 2000 - 3000 dolari

clientului

îşi

pentru a refuza solicitarea destul de

americani în anumite cazuri, făcând

încearcă norocul. Prima, şi cea mai

des. Având în vedere că acum sunt 24

ca totul să fie practic fără sens. Pentru

importantă întrebare, este dacă ar

de zone comerciale libere

în cadrul

acea sumă, clientul ar putea practic

trebui să deschidem un cont în Emirate

UAE, şi că nu există reguli standard care

să cumpere o nouă companie, care, în

care

doar

fi

pentru

operarea

de

imposibil, dar va solicita o perioadă

Numeroase bănci au încetat să mai

nepregătit

poate

pentru

companii

companiei

aici.

În

cazul

companiilor

pentru o persoană fizică

continuare, nu va avea

sau pentru o companie.

nevoie nici de un nou

Este mult mai uşor să

Certificat

Constatator.

deschizi un cont pentru

Mai mult decât atât, nu

o persoană fizică decât

există nici o garanţie

pentru

că banca va deschide

o

companie,

deşi şi în acest caz există

contul,

particularităţi. Cea mai

reprezentanţii

semnificativă este aceea

pot respinge o solicitare

că băncile din Emirate,

depusă de o companie

aproape

străină în orice moment.

fără

nici

o

excepţie, vor deschide
conturi

doar

deoarece
băncii

Pentru a concluziona,

Imagine: http://www.freeimages.com

pentru

o companie locală care

persoanele fizice care deţin documente

să le acopere pe toate cele 24, aşa că

are un cont în Emirate poate fi soluţia

locale (permis de reşedinţă). Ei nu

nu vom fi surprinşi dacă un bancher

ideală. Merită să pui în funcţiune o

vor deschide un cont pentru străinii

ne va privi straniu atunci când îi vom

companie cu experienţă şi contacte

care sunt în ţară în calitate de turişti, şi

prezenta un set de documente cu care

în

respectă cu stricteţe această regulă.

nu este familiarizat în totalitate.

conturilor, deoarece, deşi acest serviciu

În multe cazuri, ei nici nu sunt pregătiţi
pentru a schimba bani persoanelor

www.laveco.com

Deschiderea
companii

conturilor

străine,

de

pentru
exemplu,

ceea

ce

priveşte

deschiderea

trebuie plătit, va salva clientului mult
timp şi anxietate, şi de ce nu, şi bani.
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Interesant

Istanbul - oraşul care se reconstruieşte singur
Oricine a vizitat recent oraşul Istanbul a fost, fără nici un

pentru oameni de afaceri precum şi pentru turişti. Această

dubiu, uimit de dezvoltarea dinamică a acestui oraş uriaş.

zonă a oraşului este într-o etapă de renovare dinamică, dez-

Peste tot se desfăşoară construcţii, întregul oraş zumzăie,

voltându-se în mod constant din anii 1990. Până în prezent,

pare că nu doarme niciodată şi este permanent în mişcare.

25 000 de clădiri vechi care erau în pericol de prăbuşire în

Beyoğlu, poziţionat în zona europeană, chiar în apropierea

cazul unui cutremur, şi în locul lor au apărut centre reziden-

mării, este unul dintre cele mai mici cartiere ale oraşului, dar

ţiale şi de afaceri moderne, cu capacitatea de a face faţă

sub nici o formă nu şi cel mai puţin semnificativ. Cornul de Aur

unui cutremur. Consiliul din Beyoğlu, condus de Primarul

separă Beyoğlu de partea veche a oraşului, la care se poate

Ahmet Misbah Demircan, a garantat faptul că aceste clădiri

ajunge traversând Podul Galata.

moderne care au fost ridicate îndeplinesc cerinţele impuse

Atunci când vorbim despre Londra ca fiind o capitală

în secolul 21, în timp ce păstrează de asemenea şi valorile

multiculturală, atunci uităm în mod nedrept de Istanbul, care

tradiţionale din Turcia. În acest sens au înfiinţat o compa-

este poziţionat la graniţele a două continente, contopind

nie, Beyoğlu Investment Group (BIG), care oferă numeroa-

cele două culturi. În vremurile Grecii antice, zona aceasta

se oportunităţi pentru oamenii de afaceri care doresc să

era o livadă, şi din acest motiv i s-a dat numele Sykai, care

investească în această regiune. Oricine este interesat în a

înseamnă grădina de smochini. Primul pod care se întinde

afla mai multe cu privire la aceste posibilităţi de investiţie ar

peste golf a fost construit în secolul al şaselea, în timpul dom-

trebui să consulte site-ul web al Consiliului, la www.beyoglu.

niei Împăratului Baiazid, I. Iustitianus, şi acesta este momentul

tr, sau să contacteze managementul companiei, care va fi

începând cu care populaţia din Beyoğlu a început să creas-

mai mult decât încântat să furnizeze informaţii suplimentare.

că. Mai târziu, negustorii din Veneţia şi Geneva s-au stabilit

Istanbul este un oraş etern. Acest oraş incredibil de frumos,

în această zonă, care, în Evul Mijlociu, purta denumirea de

cu faţete multiple, situat la

Pera. În 1453 Pera a devenit parte a Imperiului Otoman, din

confluenţa estului cu vestul,

care a făcut parte mai multe secole. În 1929 Mustafa Kemal

oferă oportunităţi de afaceri

Atatürk a fondat Republica Turcă, şi districtul a adoptat de-

celor care doresc să inves-

numirea sa modernă.

tească acum, investiţii care

Beyoğlu, în prezent, are o populaţie de aproximativ 247

vor fi foarte profitabile pe ter-

000. Situată pe Bulevardul Istiklal cu o lungime de 3 km din

men lung. Populaţia nume-

Piaţa Taksim, zona este plină de cafenele, restaurante, pati-

roasă, mişcarea perpetuă şi

serii, cluburi, cinematografe şi teatre. Cea mai mare parte a

situaţia geografică a oraşului

caselor din Beyoğlu datează din

contribuie toate la succesul

secolul 19. Hotelul Pera Palace,

economic, nu se pot regăsi

unde Agatha Christie a scris ce-

în

pre-

lebrul roman, „Crima din orient

zent

Express”, poate fi de asemenea

multe

găsit aici. Hotelul a fost constru-

alte lo-

it în 1892, şi în prezent, camera

curi din

în care a locuit Agatha Christie

Europa.

în

este transformată în muzeu pentru vizitatori.
Beyoğlu cu toate acestea, este o destinaţie interesantă
Imagine: https://www.flickr.com, credit: Guillén Pérez,
http://hu.wikipedia.org, credit: Josep Renalias, Aktron
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Informaţii cu privire la imigrări:
cetăţenie economică – Malta

LAVECO Ltd. Cipru a primit
licenţa de administrator

Malta, mica ţară meditera-

În conformitate cu Directiva UE, în 2012 legislaţia din

neană, cu o climă foarte plă-

Cipru a impus ca fiind obligatoriu pentru tipurile de servicii

cută, oferă posibilităţi exce-

implicate în înfiinţarea companiilor şi pentru Furnizorii

lente pentru cetăţenia econo-

de Servicii Administrative (ASP) să obţină licenţă pentru

mică pentru părţile interesate

operare. Companiilor existente şi s-a furnizat ca termen

atât din interiorul cât şi din afa-

de conformare data de 22 iunie 2013 pentru a-şi transmite

ra UE. Există doi factori principali pe care autorităţile malte-

solicitările. LAVECO Ltd. Are deschis un birou în Cipru din

ze îi iau în considerare în general atunci când decid asupra

anul 1999, şi în 2000 a fost printre primele companii care au

solicitărilor din afara UE: solicitantul şi familia acestuia au un

primit acceptul Băncii Centrale a Ciprului de a fi prezentă

loc în care să locuiască şi mijloace pentru a se întreţine pe

pe insulă în calitate de companie cu capital străin 100%.

Imagine: http://www.hdwallpapersinn.com

durata pentru care locuiesc în Malta? Pentru a demonstra

Structura pe care am construit-o în ultimii 16 ani s-a do-

rezidenţa, este necesar să se închirieze o proprietate a că-

vedit a fi de succes. LAVECO Ltd. Cipru a îndeplinit toate

rei chirie anuală este cel puţin 9600 EUR per an (8750 EUR în

cerinţele privind analiza companiei, şi la data de 2 mar-

Gozo). Un venit adecvat se referă la un venit anual de cel

tie 2015 Comisia de Securitate şi Schimb din Cipru (Cyprus

puţin 100 000 EUR, care va face obiectul unui impozit de

Security and Exchange Commission (CySec)) a promulgat

15% în Malta. Aceasta înseamnă că un minim de 15 000 EUR

decizia sa şi a emis companiei licenţa de operare necesară.

per an trebuie practic să fie plătit autorităţii de impozitare

Desigur, aceasta însemnă că atât noi, cât şi clienţii

în Malta. Cu toate acestea, luând în considerare faptul că

LAVECO Ltd. Facem obiectul unei serii de cerinţe. Beneficiul,

persoana fizică în cauză este încadrată în categoria status

pe de altă parte, că această practică permite posibili-

fără domiciliu, aşa cum se întâmplă în majoritatea cazuri-

tatea de a desfăşura activităţi reglementate. Băncile din

lor, atunci orice venit care se acumulează în afara Maltei

întreaga lume, vor accepta LAVECO Ltd. ca şi companie

şi nu este adus în Malta se bucură de scutirea de la plata

cu statusul de „introducer”. Ca rezultat, vom avea capa-

impozitelor. În mod normal, participanţii la program trebuie

citatea de a oferi clienţilor noştri din ce în ce mai multe

să aibă de asemenea asigurare medicală adecvată pentru

posibilităţi în domeniul bancar. Un alt beneficiu important

Uniunea Europeană, pe care, din nou, trebuie să o prezinte

este acela că în calitate noastră de „entitate reglementa-

ca dovadă autorităţilor.

tă” vom fi acceptaţi cu mai multă uşurinţă de partenerii de

Malta face parte din Zona Schengen, astfel încât indivizii
din ţările de categoria a treia dar care sunt în posesia unor

afaceri, şi vom avea capacitatea de a înregistra companii
în întreaga lume pentru clienţii noştri.

permise de rezidenţă în Malta şi a unor documente asociate,
se bucură de libertatea de mişcare în Zona Schengen, şi de
asemenea pot solicita vize pentru alte ţări prin intermediul
consulatelor lor din Malta.
Rata impozitului pe profit individual de 15% şi beneficiile
care sunt generate din status fără domiciliu se aplică de
asemenea şi persoanelor fizice din UE care doresc să se restabilească în Malta. Pentru a obţine statusul de rezidenţă
fiscală, este necesar să se petreacă cel puţin 183 de zile
pe an în insule, cu toate acestea, gardienii de la graniţă nu
ştampilează paşapoartele cetăţenilor UE atunci când ajung

Imagine: Laveco arhivă

în Malta.
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LAVECO Ltd. la MIPIM
LAVECO Ltd. A participat la MIPIM, una dintre cele mai

mul, în particular, generând o adevărată rumoare. Este o

prestigioase expoziţii profesionale în domeniul imobiliar din

plăcere pentru noi să primim vechi cunoştinţe, şi să discu-

lume, aflată la a şasea ediţie care s-a desfăşurat recent la

tăm împreună cu ei atât situaţia curentă cât şi dezvoltările

Cannes, Franţa.

care se anticipează în viitor, în timp ce suntem de aseme-

Expoziţia, care se desfăşoară la Palatul Festivalurilor şi
Sala de Congrese (care găzduieşte Festivalul Filmului de

nea deschişi întotdeauna la noi parteneri potenţiali împreună cu care putem dezvolta soluţii de business comune.

la Cannes), şi-a întâmpinat vizitatorii cu 2 200 de expo-

Anul acesta am pus bazele unor relaţii de afaceri pro-

zanţi care au reprezentat 93 de ţări pe o suprafaţă de

miţătoare mai ales cu reprezentanţi ai Turciei. Oamenii de

20 000 m2. Dezvoltatorii din piaţa imobiliară şi specialiştii,

afaceri turci au fost foarte prietenoşi, curioşi şi deschişi pen-

finanţiştii, persoanele cu putere de decizie din lumea de

tru cooperare. Nu am fost singurii care au fost impresionaţi

afaceri şi politică, agenţi imobiliari sau alţi furnizori de ser-

de pavilionul turc, care a fost unul dintre cele mai specta-

vicii din fiecare colţ al lumii au luat parte la eveniment.

culare şi bine elaborate pavilioane de la MIPIM Awards,

LAVECO Ltd. Este mândră pentru faptul că participarea

recunoscute ca fiind Oscarurile domeniului imobiliar, unde

noastră în acest eveniment de primă clasă mondial este

se onorează cele mai bune, interesante şi moderne pro-

considerată acum ca fiind implicită. Multe părţi interesate

iecte imobiliare din lume; Istanbul a câştigat premiul întâi

noi şi vechi ne-au vizitat standul din Riviera Hall în acest

pentru cel mai bun bloc de birouri.

an, şi dulciurile ungureşti făcute ma-

Colegii mei şi cu mine care am luat parte la expoziţia

nual şi “edible pálinka” s-au

MIPIM din acest an am fost de acord că a fost atât utilă

bucurat de un mare

cât şi informativă şi suntem încrezători că ambele relaţii

succes, ulti-

stabilite în timpul evenimentului pot fi ulterior dezvoltate şi
că vom reveni la MIPIM din nou, la anul.

Imagine: Laveco arhivă
Clipart: http://all-free-download.com

worldwidecitizenship.com

8

LAVECO ® since 1991

2015/1.

Viaţa LAVECO

RAKIA Road Show în Ungaria, România şi Bulgaria

În februarie 2015 Camera de Comerţ Ungară şi Bulgară

al conturilor bancare şi cele mai recente elemente

a organizat RAKIA Road Show în trei ţări, în care a fost in-

dezvoltate în cadrulprocedurilor bancare în ceea ce pri-

trodusă Autoritatea de Investiţii Ras Al-Khaimah (RAKIA),

veşte schimbul automat de informaţii.

una dintre cele trei zone comerciale libere din Emiratele
Arabe Unite.
Road Show a fost organizat în 3 capitale – Budapesta,
Bucureşti şi Sofia. Evenimentul a generat un interes semni-

După

prezentări, a existat posibilitatea organizării

unor consultări personale şi schimb de experienţă într-o
atmosferă foarte plăcută în timp ce se degustau vinuri
fine bulgăreşti.

ficativ în toate cele 3 locaţii, cu oameni de afaceri locali

În conformitate cu feedback-ul primit de la partici-

şi antreprenori, precum şi membrii camerei de comerţ,

panţi, RAKI Road Show a fost un mare succes. A existat

curioşi cu privire la acest program.

o multitudine de sfaturi utile şi informaţii, indispensabile

În cadrul Road Show, participanţii au primit informaţii

în climatul economic actual. Publicului i s-au prezentat

detaliate cu privire nu doar la termenii, cerinţele şi bene-

noi oportunităţi care s-au dovedit a fi atât interesante

ficiile înregistrării în cadrul Ras Al-Khaimah, ci şi la avan-

cât şi utile pentru afacerile lor pe termen lung.

tajele pe care le pot avea dacă operează o companie
în zona comercială liberă. Aceasta a fost urmată de o
prezentare susţinută de Banca Valartis din Liechtenstein,
împreună cu László Váradi, director general al LAVECO
Ltd., care a concluzionat prin evidenţierea administrării
cu succes a companiilor şi a strategiilor de management

Imagine: Laveco arhivă
Clipart: http://all-free-download.com
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Birouri noastre

UNITED KINGDOM
LAVECO LTD.

CYPRUS
LAVECO LIMITED

HONG KONG
LAVECO LIMITED

HUNGARY
LAVECO KFT.

ROMANIA
LAVECO LIMITED
REP. OFFICE

3rd Floor, Blackwell House,
Guildhall Yard, London
EC2V 5AE United Kingdom
Tel.: +44-207-556-0900
Fax: +44-207-556-0910
london@LAVECO.com

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

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

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

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

SEYCHELLES
LAVECO LTD.

Adriana Budevska No.2, Floor 5, Suite 2, Oliveir Maradan Bld.
Ap.42, 1463 Sofia, Bulgaria,
Olivier Maradan Street,Victoria
1463 Sofia, Bulgaria
Mahé, Seychelles
Tel.: +359-2-953-2989
Tel.: +248-4-322-261
Mob: +359-888-126-013
Fax: +248-4-324-932
Fax: +359-2-953-3502
seychelles@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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