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O noua era incepe pe piata mondiala 

a offshorurilor. La fel ca si in viata unui 

software, atunci cand o noua versiune 

se suprascrie peste cea anterioara

In articolul de fond din cadrul ulti-

mului buletin de stiri Laveco am scris 

ca aproape nimic nu se va schimba 

in lumea afacerilor, doar pentru ca se 

doreste sa se faca totul mai transparent, 

mai curat, mai impozitat la nivel interna-

tional, in conformitate cu dictatul OCDE. 

Inca ma indoiesc ca natura umana 

poate fi schimbata: vom cauta sa gasim 

instrumente care sa ne ajute sa gasim 

succesul, sau sa facem din afacerea 

noastra una de succes, la fel cum am 

facut si pana acum.

In trecut aceste instrumente au fost 

structurile offshore care au fost utilizate 

pe scara larga in intreaga lume. Estimari 

prudente au plasat numarul companiilor 

offshore existente in prezent la 4.000.000 

si sumele de bani manipulate si active in 

tranzactii zilnice la 10 trilioane de dolari.

Asta inseamna ca noile reglementari 

se vor activa incepand cu anul 2017.

Sa acceptam ca transparenta va fi 

introdusa si ca ne vom conforma cu noile 

norme in urmatorii 2-5 ani. Dar sistemul 

nu poate ignora trecutul. In realitate noul 

sistem va fi construit pe cel vechi, folo-

sindu-l pe acesta ca punct de plecare.

Este ca si noua versiune a unui 

software, cu anumite caracteristici vechi 

ramase dar cu elemente noi contruite. 

Pur si simplu nu poate fi nimic diferit aici. 

Si asa cum vom invata sa utilizam noua 

versiune a software-ului pe calcula-

torul nostru, tot astfel ne vom adapta la 

noua versiune in lumea fomarii de noi 

companii.

Asa cum este si firesc, multi oameni 

se tem de nou. Pentru a spune adevarul, 

sunt satul acum de toate vaietele si 

plansetele pe care le aud atat de des 

in cercurile profesionale. Ne plangem 

incontinuu in loc sa privim inspre viitor si 

sa cautam solutii. Peste tot in lume vad 

lacrimi pentru trecut dar nu o gandire 

progresiva. Se pare ca exista un fel de 

romantism de neinteles in jurul trecutului, 

cu aceeasi intrebare constant repe-

tata: „De ce nu poate fi totul asa cum 

a fost acum 20 de ani?” Aceasta este o 

gandire statica, blocata in noroi.

Poate o persoana care are 40 sau 

50 de ani sa fie la fel cum era la varsta 
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de 20 sau de 30 de ani? Bineinteles ca 

nu. Daca ne uitam la schimbarile care 

au loc in jurul nostru in fiecare zi, este 

aproape imposibil sa gasim un sistem 

care va ramane neschimbat timp de 20 

de ani. Priviti telefoanele mobile care 

vibreaza in buzunarele voastre. Suntem 

norocosi daca un dispozitiv dureaza 2 

ani, daca nu in acest timp, fie devine 

depasit, fie bateria se uzeaza sau soft-ul 

trebuie reactualizat.

Ne luam un nou dispozitiv care in multe 

privinte este similar cu cel vechi, dar tot 

trebuie sa invatam cum sa-l folosim.

In acelasi mod, acum trebuie sa 

invatam cum sa ne adaptam la aceasta 

noua situatie. Vaicarindu-ne si jelindu-

ne, nu ajungem nicaieri si cu siguranta 

nu putem iesi in profit.

Eu, personal sunt de asemenea 

precaut in ceea ce priveste „expertii” 

care plaseaza in mod constant accentul 

pe aspectele negative si isi sperie proprii 

lor clienti. Folosind acest principiu, 

medicul ar putea la fel de bine sa rezume 

viata pacientilor sai in fraza: „Uite, viata 

este un proces periculos, pentru ca in 

cele din urma se termina intotdeauna 

cu moartea”. „Da Domnule doctor dar 

cumva va trebui sa ajungem mai intai 

acolo.” 

Exista cateva elemente privind func-

tionarea sistemului in trecut, care merita 

tinute in minte:

1. Ceea ce a fost categorisita 

in opinia publica ca fiind „activitate 

offshore” nu este si nici nu a fost nici 

mai devreme considerat ceva ilegal. 

Aceasta este considerata mai mult o 

raportare senzationalista decat fapte 

reale. In general presa atinge acest 

subiect in cazul in care se suspecteaza 

un scandal.

2. Banii tinuti in structuri offshore nu 

pot fi identificati automat ca infractiuni. 

Nu spun ca nu sunt si cei care abuzeaza 

de sistem, dar putem spune ca toti banii 

tinuti in structurile „onshore” sunt „albi”? 

Cu greu! Daca ne uitam la criminali-

tatea economica, atunci conform stat-

isticilor intre 90-95% din cazuri implica 

companii „onshore” mai degraba decat 

pe cele „offshore”. Luati in considerare 

doar frauda din domeniul TVA care are 

loc peste tot in Europa si care poate fi 

realizata numai cu ajutorul companiilor 

care apar in sistemul Uniunii Europene si 

care au numere de impozitare din U.E. 

Suma totala pierduta in astfel de fraude 

este de aproximativ 100 miliarde euro in 

fiecare an. 

3. Utilizarea structurilor offshore 

nu va fi ilegala nici in viitor. Mult mai 

rafinata, desi in acelasi timp mult 

mai simpla, structurile se vor stabili. 

Un accent mai mare va fi pus pe 

pre-planificare, in timp ce in trecut 

procesul de stabilire a acestor socie-

tati a fost destul de simplu, pe viitor va 

fi nevoie de cooperarea mai multor 

specialisti pentru a veni cu suportul 

legal spre a servi nevoilor unui grup 

de firme sau persoane fizice. 

4. Impozitarea persoanelor din 

spatele companiilor va necesita o mai 

mare atentie ca urmare a transparentei. 

Avand in vedere ca bancile, in teorie, 

vor raporta incepand cu anul 2017, se 

poate intampla ca situatia sa apara 

in cazul in care beneficiarii din spatele 

unei companii, devin raspunzatori 

pentru impozitarea in ceea ce priveste 

anul 2016. Acesta este un moment de 

o importanta majora, care ar trebui sa 

fie discutat cu personalul de consultanti 

fiscali si contabili in 2015. Nimeni nu ar 

trebui sa astepte pana in 2016, asa cum 

ar putea sa fie prea tarziu pentru a mai 

face modificari in timp, iar situatia s-ar 

putea transforma intr-una incomoda.

5. Transparenta in sine nu este prin-

cipala problema aici, ci „capcanele” 

intinse in sistemele nationale fiscale. 

Conceptul de asa-numita <companie 

straina controlata> exista acum in legile 

fiscale ale numeroaselor tari. Daca o 

persoana este proprietarul beneficiar 

al unei astfel de societati, atunci ea ar 

trebui sa examineze implicatiile fiscale 

pe o baza anuala. Termenul nu este 

nou, ci a ajuns recent in centrul aten-

tiei, deoarece din anul 2017, acesta va 

fi factorul care va permite autoritatilor 

fiscale sa stabileasca daca o persoana 

are o datorie fiscala, de indata ce 

primesc informatii de la banci straine.

6. Este necesar sa se revizuiasca 

orice companii straine existente in 2015 

pentru a fi in masura sa se minimalizeze 

orice obligatii fiscale posibile pe viitor. 

Viitorul trebuie sa fie creat acum, nu mai 

tarziu, cand prejudiciul a fost deja adus. 

In anul 2017 ar putea fi prea tarziu pentru 

o retea de companie infiintata in urma 
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cu 10 ani pentru a se reinventa ca o noua 

structura.

7. Pana in prezent, toata lumea si-a 

facut planificarea fiscala la un anumit 

nivel, nivelul corporativ. Incepand cu 

anul 2016, norma va fi planificarea fiscala 

la nivel dublu. Locul in care persoana 

fizica este rezidenta in scopuri fiscale, va 

juca un rol imens. Totul ar fi simplu daca 

ne-am putea muta intr-o tara unde nu 

exista niciun impozit pe venitul personal. 

In acest caz, intr-un loc ca Emiratele 

Arabe Unite, de exemplu, unde nu exista 

nicio autoritate fiscala, nici impozitul 

pe venitul personal, ceea ce am spus 

pana acum ar fi lipsit de sens. Cu toate 

acestea, foarte putini oameni vor fi 

capabili sa isi dezradacineze familiile si 

sa se stabileasca in Dubai.

8. Exista doi factori foarte importanti 

care trebuie avuti in vedere la stabilirea 

structurilor companiei:

• In cazul in care compania 

straina este impozitata ca rezi-

dent. Din 2016 bancile vor trebui de 

asemenea sa examineze aceasta 

chestiune foarte bine. Unul din princi-

palele rapoarte ale bancilor va fi locul 

de management al companiilor, iar 

daca acesta este acelasi cu casa sau 

biroul persoanei, atunci compania va 

fi luata de asemenea in considerare 

ca si rezident impozitat in aceeasi tara. 

• Daca compania in care indi-

vidul este un proprietar beneficiar 

este clasificata ca o companie 

straina controlata. Se merita sa 

selectezi o tara in care este posibil sa 

se formeze companii straine necon-

trolate cu conditii favorabile si sa se 

combine societatile straine controlate 

si necontrolate in cazul unui anumit 

grup de companii. Ciprul poate fi o 

astfel de jurisdictie in cardul UE.

9. Din pacate, traim intr-o dictatura 

financiara in care regulile depind in mare 

masura de banci. Tot ceea ce putem 

face este sa incercam sa ne adaptam 

la conditiile care ni se impun, atata timp 

cat practic nu avem nicio sansa sa le 

schimbam. Este destul de clar in situatia 

actuala, ca bancile se afla intr-o pozitie 

de forta in care sunt vizati clientii, si profita 

de acest lucru pe o baza zilnica.

10. Este exact motivul pentru care, 

privind spre viitor, se merita sa te gandesti 

la companiile, unde compania insasi, 

contul bancar si locul conducerii se afla 

toate in aceeasi tara. De ce? Pur si simplu 

pentru ca bancile cu siguranta vor 

favoriza acest tip de set up. Jurisdictiile 

unde acest lucru este posibil includ, de 

exemplu, Cipru, Hong Kong si Emiratele 

Arabe Unite. Este cel mai probabil ca in 

multe cazuri in care contul bancar nu se 

afla in tara unde societatea este inreg-

istrata, bancile vor inchide conturile sau 

nu vor deschide altele noi, intrucat nu 

considera ca este justificat sa aiba contul 

bancar intr-o tara straina. Nu incercati 

sa gasiti logica in asta, pentru ca intr-o 

lume globalizata nici nu exista vreuna, ci 

bancile dicteaza si asta e ultima.

Opiniile prezentate in aceste 10 

puncte sunt pur subiective si nu le-as 

numi o expertiza profesionala. Exista 

mult adevar in acest lucru, sau mai 

degraba adevarul este strans legat de 

aceste afirmatii. Judecand dupa situatia 

actuala, trebuie avut in vedere viitorul 

si aplicarea de solutii care, desi nu pot 

dura pentru urmatorii 20 de ani, vor servi 

in scopuri de afaceri in viitorul apropiat.

Pentru ca, indiferent de ce va fi, 

economia mondiala, va fi deschisa 

si maine pentru afaceri. Cea mai 

importanta regula a capitalismului – re-

gula profitului – va fi la fel de valida si 

maine. Cei ce isi doresc sa fie castigatori 

vor utiliza cele mai eficiente mijloace 

pentru a realiza acest lucru. Chiar 

daca din cand in cand acest lucru 

pare sa miroasa a „dopaj”. Amatorii 

de performanta sunt prezenti in multe 

aspecte ale vietii noastre de zi cu zi, chiar 

daca nu ne dam seama intotdeauna. Un 

bautor de cafea, de exemplu, capata un 

anumit avantaj fata de persoana care 

se abtine de la cafea si casca in drumul 

sau de dimineata si isi incepe lucrul pe 

la mijlocul zilei. La fel se intampla si in 

Business, unde intotdeauna au existat 

cei care au folosit solutii oferind avantaje 

fiscale si vor continua sa existe oameni 

dornici sa obtina acest avantaj. Din 

punct de vedere al rezultatului, este 

o diferenta mica daca se foloseste 

versiunea 1.0 a soft-ului sau versiunea 2.0 

atat timp cat indeplineste conditiile in 

vigoare la momentul respectiv

Va doresc o lectura placuta,

cele mai bune urari,

László Váradi
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Cipru
Locaţie: Insulă în sud-estul Mării Mediteraneene

Formă constituţională: Republică democrată

Populaţie: 1 172 458 (2014)

Suprafaţă: 9251 Km2 dintre care 3355 se află în Republica Turcă a 
Ciprului de Nord.

Capitala: Nicosia

Monedă: Euro

Limbi oficiale: Greacă, Turcă, Engleză

Fus orar: GMT+1

1. Forma legala a  
  companiei: 

Companie cu Răspundere Limitată Privată cu capital în 
acţiuni.

2. Metoda de înmatriculare: Proprietarii trebuie să semneze documentele de înfiinţare.

3. Numele companiei: Limited sau Ltd.

4. Timpul de înmatriculare: 6-8 săptămâni

5. Numărul de directori: Minim 1

6. Numărul de acţionari: Minim 1

7. Capital minim: Nu există cerinţe minime, de obicei 1000 EUR plata nefiind 
obligatorie.

8. Cerinţe legate de  
  contabilitate: Trebuie depuse rapoarte de audit anual

9. Tipul de acţiunis: Nominale

10. Taxe şi impozite anuale: 12,5%, şi 350 EUR

11. Dezvăluirea  
   beneficiarilor: Nu se cere

12. Sediu registrat Sediu registrat este cerut prin lege.

13. Secretar/agent registrat: Secretarul companiei este cerut prin lege. 

14. Tratat de evitare a  
   dublei impuneri:

Cipru a încheiat convenţii pentru evitarea dublei impuneri 
cu numeroase state.

Jurisdicţie
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Sistemul bancar offshore la nivel mondial

Oriunde in lume vom mentine un cont bancar, exista 

anumite lucruri care trebuie luate in considerare, indife-

rent de banca sau tara. Ignorarea acestor puncte poa-

te duce la probleme operationale semnificative si posibil 

pierderi financiare. Urmatoarele 5 fapte au fost extrase din 

experientele de zi cu zi ale LAVECO ltd. si sunt factori foar-

te reali care afecteaza trecutul recent si ziua curenta.

1. Astazi bancile nu sunt gestionate de mana-

geri bancari ci de catre sefi de departamente 

de conformitate. Din pacate acest fapt 

poate fi perceput la nivel mondial. 

Cu toate acestea, sefii departa-

mentelor de conformitate, nu 

sunt oameni de afaceri ci 

birocrati, care temandu-se 

pentru propriile lor locuri 

de munca, introduc 

reglementari care fac din 

baza de afaceri normal 

bancara una imposibila. 

Regulile nu sunt doar rigide, 

ci si de multe ori de neinteles 

si ilogice. Desi este inutil sa ne 

luptam intrucat bancile detin 

toate atuurile.

2. Daca avem un cont bancar strain 

si functioneaza, pe de o parte, acest lucru nu ar 

trebui sa fie subestimat, deoarece nu exista nicio garantie 

ca acesta ar putea fi deschis din nou , si in cazul in care ar 

putea, atunci ar implica probabil cheltuieli considerabile. 

Pe de alta parte, este important sa se examineze repercu-

siunile impozitelor, functionarea acestora pana in prezent 

ar putea atrage un schimb de informatii fiscale ca urmare, 

incepand cu anul 2017.

3. Atunci cand se analizeaza deschiderea unui cont 

nou, puneti visele tale de o parte si concentreaza-te 

exclusiv asupra posibilitatilor realiste disponibile. Nu 

compara situatia actuala cu ceea ce a fost cca acum 5, 

10 sau chiar 20 de ani. In aceste zile, oportunitatile s-au 

schimbat, iar alegerea este mult mai restransa. Din ce in ce 

mai putine banci sunt pregatite sa deschida si sa mentina 

conturi bancare de tip offshore.

4. In cazul in care banca solicita sau cere ceva, 

atunci este important de a arata cooperarea completa. 

Ei considera raspunsurile scurte, neexplicite sau 

chiar evazive intr-o lumina foarte proasta. 

Clientii care raspund in acest fel vor 

afla deseori ca bancile le-au 

inchis conturile, bancile nu sunt 

pregatite, pe de o parte, 

sa faca orice efort supli-

mentar in astfel de cazuri, 

iar pe de alta parte, sa isi 

asume orice fel de risc. Ar 

trebui evitate intrebarile 

si comentariile, cum ar fi „ 

De ce cer asta? „ Sau „Asta 

nu e treaba bancii”. Acest tip 

de atitudine va duce aproape 

sigur la inchiderea conturilor.

5. Orice ai face, nu oferi 

bancii informatii false. Acest lucru poate 

iesi la lumina foarte repede, poate chiar cu primul 

transfer. O greseala comuna este in legatura cu activita-

tile societatii. La deschiderea contului clientul declara o 

anumita activitate , dar apoi ceva cu totul diferit iese la 

lumina din numele partenerilor care transfera fonduri in 

cont. Departamentele de conformitate ale bancilor nu 

numai ca ne examineaza la momentul deschiderii contului, 

dar, de asemenea, efectueaza o monitorizare continua a 

activitatilor in timp ce contul este operational. In acest fel, 

ei alunga repede informatii contradictorii.

Sistem bancar offshore
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Subiect
unde ar trebui sa am domiciliul fiscal?

Planificarea fiscala in ultimii 20-25 de ani a fost de obicei, la 

un singur nivel. Au fost facute incercari de a minimiza impozi-

tul la nivel corporativ, cu foarte putina atentie acordata per-

soanelor, actionarilor si proprietarilor beneficiari din spatele 

firmelor. Situatia se va schimba in mod dramatic incepand cu 

anul 2017, intrucat odata cu schimbul de informatii bancare, 

profitul companiilor strict legat de beneficiarii reali va fi supus 

impozitarii, in cazul in care persoana in cauza este implica-

ta intr-o companie straina controlata. Planificarea exacta a 

impozitului pe venitul personal va avea o mult mai mare im-

portanta, iar cel de-al doilea nivel de planificare fiscala va 

fi introdus acolo unde nu este suficienta o optimizare la nivel 

corporativ a sarcinii fiscale.

In general, se poate afirma ca un individ este rezident fis-

cal in tara in care isi petrece mai mult de jumatate de an fis-

cal, care este de 183 zile. Este important sa se verifice daca 

anul fiscal coincide cu anul calendaristic, cum aici este prima 

care conteaza mai degraba decat cea din urma. Exista o 

serie de cazuri in care regula principala poate fi respinsa, de 

exemplu, daca o persoana isi petrece timpul intr-o serie de 

tari, fara sa traiasca efectiv 183 zile in oricare dintre ele. Chiar 

si in acest caz, persoana fizica isi are rezidenta fis-

cala undeva, insa regulile aplicate pentru deter-

minare rezidenta vor fi mult mai dure tinand cont 

de legile mai multor tari. Criterii, cum ar fi centrul 

intereselor vitale, sau in cele din urma cetatenia 

poate conta in definirea de factori. De asemenea, 

exista cazuri in care o persoana poate fi supusa im-

pozitarii in mai multe tari. Este rar ca cineva sa nu 

aiba domiciliul fiscal niciunde.

Daca luam regula principala ca punct de pleca-

re pentru o persoana care petrece mai mult de 183 

de zile intr-o anumita tara si care nu are resedinta fiscala in 

nicio alta tara, in general este obligata sa plateasca impozit. 

Desigur, pot exista anumite venituri care pot fi impozitate in 

strainatate. Un astfel de caz tipic este cu imobilul in strainata-

te, in cazul in care veniturile sunt in general impozitate in tara 

in care se afla imobilul.

Exista tari in care toate veniturile rezidentilor fiscali nu sunt 

impozitate. O astfel de tara este Emiratele Arabe Unite, in ca-

zul In care nu exista nici un impozit pe venit personal. Nu exis-

ta un alt grup de tari in care anumite tipuri de venituri sa nu 

fie supuse impozitarii. In Cipru, de exemplu, nu exista nici un 

impozit pe castigurile de capital. Acest lucru ofera o oportu-

nitate excelenta pentru managerii de active, investitorii de la 

bursa si comercianti in valuta. Este de asemenea adevarat 

ca sistemul fiscal din Cipru este, de asemenea benefic prin 

aceea ca primii 19 500 de euro din venituri cu caracter per-

sonal nu sunt impozitati. 

Exista diferente semnificative in impozitarea veniturilor per-

sonale intre statele Uniunii Europene. Intr-un articol din edi-

tia precedenta a LAVECO Newsletter am evidentiat avanta-

jele sistemului fiscal din Malta. Poate cel mai sever caz este 

Franta, unde veniturile peste 1 000 000 de euro sunt 

supuse impozitului pe venit personal la rata de 

75%. Impozitarea bulgara este deosebit de favo-

rabila, cu o rata de impozitare de 10% pe profit, 

in timp ce dividendele platite de societatile bul-

gare sunt supuse unui impozit de 5%. Impozitarea 

persoanelor cu venituri mari este de asemenea fa-

vorabila in Ungaria, unde exista in prezent o rata fixa de 

16%, iar aceasra urmeaza a fi redusa la 15% incepand 

cu 1 ianuarie 2016.
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LAVECO Ltd. la expozitia Smart HK 2015 din China

Compania LAVECO Ltd. a participat cu bucurie la SmartHK 

2015 care a avut loc la Conventia internationala si Centrul ex-

pozitional din Jinan desfasurat intre 27-28 mai 2015. Această 

expoziţie a fost organizată de către Consiliul de Dezvoltare a 

Comerţului din Hong Kong, cu scopul de a promova serviciile 

în Hong Kong pentru întreprinderi şi organizaţii în Shangdong 

şi provinciile din jur în China de Nord.

Provincia Shandong este situata pe cursul inferior al Fluviului 

Galben, în partea de est a Campiei de Nord a Chinei. 

Întreaga provincie are o suprafaţă de peste 153.000 de ki-

lometri pătraţi, cu o populaţie de 91.80 milioane (in 2006). 

Oraşul Jinan este sediul capitalei provinciei.

Provincia Shangdong are a doua mare piaţă de consum 

din toate provinciile de pe continent şi municipalităţi, cu 9,3% 

din totalul naţional. PIB-ul provinciei este clasat pe locul al 

3-lea în ţară şi a ajuns la 5500 miliarde de Yeni Chinezesti în 

2013.

Multe corporaţii multinaţionale, cum ar fi LG, Hyundai, 

Siemens, Toyota, Kellogg’s etc., si-au stabilit deja filiale în 

Shandong. În acelaşi timp, guvernul central la cel de-al 

12-lea „Cincinal al Planului Naţional” încurajează întreprinde-

rile din Shandong pentru a „se transforma si a se imbunatati”.

Multe întreprinderi mari, cum ar fi Berea Qingdao şi Inspur 

si-au prezentat deja cu succes pe platforma „Going Out” 

strategia prin utilizarea serviciilor în Hong Kong.

SmartHK a fost un eveniment de succes şi fructuos care a 

oferit o oportunitate excelentă pentru noi pentru a comu-

nica cu multi antreprenori locali şi potenţiali parteneri noi, 

pentru a asculta nevoile lor şi pentru a le oferi consultaţii per-

sonale, în special, a celor interesati de serviciile noastre de 

formare a companiei in off-shore, de cetăţenie şi rezidenţă 

prin programe de investiţii în mai multe jurisdicţii.

Cu reţeaua globală extinsă LAVECO, putem oferi clientilor 

chinezi solutii ideale pentru „Going Out“ si pentru intrarea pe 

scena globală. SmartHK ne-a oferit, de asemenea, o oportu-

nitate excelentă pentru a ne extinde în continuare reţeaua 

noastră în China .

Credem că relaţiile stabilite în cadrul expoziţiei vor fi extrem 

de utile pentru clienţii noştri, în special pentru cei care sunt in-

teresaţi de explorarea oportunităţilor de colaborare în China.

Viata LAVECO
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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 
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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., 

4th floor, apart. 5.
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. 
Olivier 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

Birouri noastre

Semnarea acor-

durilor internatio-

nale de schimb de 

informatii fiscale de 

care 

ne-am ocupat in 

detaliu atat in acest 

buletin informativ 

cat si in buletinele anterioare LAVECO a inceput si este 

in curs de desfasurare. Procesul este de natura sa dureze 

ani de zile, si cu siguranta vor fi modificari aduse planurilor 

initiale. Personalul de la LAVECO Ltd. urmareste indeaproa-

pe evenimentele si monitorizarea schimbarilor. 

Noul nostru site, 

www.taxinformationexchangeagreements.com, 

care este, de asemenea, un blog , tine cititorii interesati la 

curent cu ultimele noutati. Site-ul contine, de asemenea un 

grafic care arata toate acordurile semnate pana in pre-

zent, defalcate pe tari. Desigur, situatia se poate schimba 

de la o luna la alta, asa incat dam refresh deseori la mate-

rial, si de asemenea, plasam link-uri aici, permitandu-va sa 

urmariti evolutiile in direct.

Interesant

cand a inceput semnarea acordurilor fiscale?


