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De ce va merita sa 
operam prin intermediul 
companiilor offshore?

Oricine a citit randurile, sau mai bine spus printre randuri ulti-

mele 3 newslettere  va fi realizat ceea ce doresc sa rezum in acest 

articol. „Offshore” nu este mort si anumite structuri care au fost 

formate mai devreme nu ar trebui sa fie inlaturate, desigur nu are 

nicio valoare sa dezvoltam unele noi. Oricum exista situatii in care 

merita sa incepi de la 0 si sa incepi un an nou pe o pagina alba.

Desi lumea afacerilor este speriata de amenintarea lui 2017 si 

de schimbul automat de informatii, efectul nu va fi la fel de mare 

pe cat se asteapta OECD.

In trecut castigatori au fost cei ce au functionat in acelasi mod 

prin structuri offshore.

In viitor, la fel, acei oameni de afaceri care sunt capabili sa isi 

aranjeze afacerile cu libertate financiara mai mare vor fi cei ce 

vor avea succes. Rostul acestui articol sa va arat trend-ul, atat din 

trecut cat si din viitor, beneficiilor oferite de structurile offshore. Sa 

va ofer niste sugestii privind posibilitatea de a gandi la utilizarea 

solutiilor offshore in climatul schimbului de date fara sa atraga 

atentia contabilului. 

Concluzie: chiar daca este ceva mai scump, va merita! Orice 

putem face nu trebuie sa cautam solutii de tipul „fa-o singur” la 

intrebare, dar in loc, sa cautam sfaturi de la profesionisti seriosi.

Cine erau castigatorii in trecut?

Daca luam in considerare ultimii 30-40 de ani, atunci cei 

mai de succes afaceristi si antreprenori din lume, indiferent de 

marime si aproape fara nicio exceptie, si-au atins succesul cand 

si-au mentinut un fel de structura offshore pe post de satelit in 
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paralel cu propria afacere. Nu este relevant daca aceasta ches-

tiune a constat dintr-o singura firma sau mai multe, sau chiar si 

diverse vehicule. 

Ceea ce este clar cu ochiul liber este ca toata lumea a avut 

un fel de suport offshore de partea lor. 

Offshore nu a fost inventia jucatorilor mici. Este indeajuns sa 

ne gandim la suma de peste 100 bilioane de dolari parcata in 

Bermuda de catre Apple sau in cazul Starbucks sau solutiile offs-

hore solicitate de Google. In niciun caz acestea nu pot fi numite 

mici intreprinderi. 

Daca Apple ar repatria cele 145 de bilioane de dolari deti-

nute in Bermuda, atunci suma ar fi supusa unei taxe financiare 

de 35% taxa federala in SUA. Aproape 50 bilioane de dolari, 

care de exemplu este 25% din GDP-ul anual al Ungariei. Ce 

au in comun multinationalele? 

Modul de abordare. Pentru mul-

tinationale fiecare dolar cheltuit 

este un cost. Nu intr-un sens legat 

de contabilitate, ci din punctul 

de vedere al filozofiei financiare. 

Daca ceva a fost cheltuit, atunci 

a fost pierdut pentru totdeauna 

si deci este o pierdere pentru 

companie. In  acest fel, pentru 

o multinationala taxa poate fi 

considerata cum sunt conside-

rate salariile sau materialul pur. 

Multinationala nu diferentiaza 

cand vine vorba de unde se duc 

banii, daca ii cheltuim s-au dus si asta este! Poate va intrebati 

de ce pierd atat de mult timp pe aceasta intrebare. Raspunsul 

este ca aceasta este esenta a tot, abordarea care este pre-

zenta in filozofia tuturor marilor firme si pe care managerii o 

cara cu ei ca pe un virus cand trec de la o companie multi-

nationala la alta sau chiar si cand scapa de catusele lumii 

multinationale si isi stabilesc propria companie. Foarte des ei 

au aceeasi abordare cu compania lor exact cum au avut si cu 

multinationala.

La ceva timp dupa cel de-al doilea Razboi Mondial, doua 

procese semnificative au inceput in paralel. Acestea puteau fi 

urmarite in principal in SUA, dar a fost de asemenea si o ches-

tiune tipica pentru restul „civilizatiei albe” din ultimii 50 de ani, 

puteam numi aceasta perioada era distractiei si societatea 

consumerista. 

Una dintre caracteristicile societatii consumeriste este creste-

rea salariului in comparatie cu alte timpuri, care la randul lor au 

atras taxari.  Statul nu a avut de ales decat sa invarta surubul 

financiar, deoarece sarcina pe care au avut-o avea nevoie de 

finantare. A fost diferit, oricum, in cazul companiilor. Dupa cum si 

cresterea taxelor i-a afectat, au inceput sa caute solutii la intre-

barea cum sa evita  taxele 

inalte pentru prietenii de 

peste granita. Asadar cer 

avantage fiscale. Asadar 

cererea de oportunitati 

financiare a inceput sa 

creasca. Si ca regula gene-

rala in legatura cu piata 

mecanica, cererea gene-

reaza stocuri macar acolo 

unde piata nu a fost pre-

luata pe de-a intregul de 

artificii si reglementari.

Si asta este exact ce s-a 

intamplat in timpul anilor 

60, 70 si 80, stocul a inceput si el sa creasca. Asta a fost cand 

compania offshore a parut initial ca un produs de elita si apoi 

a devenit un produs in masa in a doua jumatate a anilor 90. 

Stocul a fost furnizat de acele tari independente si de  Teritoriile 

Independente Britanice care prin propria lor constitutie si legis-

latie si-au dezvoltat propriile legi financiare. Exact asta au facut, 

au furnizat posibilitati benefice strainilor si nu au esuat in a atrage 
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interesul acelora nerabdatori pentru structuri fara sau cu taxe 

foarte mici. La ocazii nenumarate aceste mici tari si-au furat una 

alteia ideile si cateodata chiar legi intregi. Actul International de 

Companii De Afaceri a fost promulgat in 1984 in Insulele Virgine 

Britanice , iar in 1990 a reaparut trecut in legislatia Belize.

In Seychelles, deasemenea,  doar ce au actualizat numele 

tarii si datele oficiale in versiunile lor. Pozitia geografica a aces-

tor jurisdictii este una foarte interesanta.  Insulele Cayman si 

Bermuda au servit drept intreprinderi la SUA in timp ce Insulele 

Canalului (Jersey si Guernsey) sau Insula Man a furnizat ajutor 

financiar afacerilor Engleze si vecinilor europeni. Legea cererii si 

a aprovizionarii, prima lege a economiei pietei au lucrat perfect 

aici cu unul sau mai multe centre offshore ce lucrau indea-

proape cu toate bursele de schimb  (New York, Londra, Tokyo, 

Frankfurt). Micile Insule Caraibiene au luptat ocazional printre 

ele pe seama clientilor care doreau inregistrarea companiilor. 

Cum a spus unul dintre studentii mei preferati de la universitate 

in lucrarea sa de dizertatie : era exact ca si cand o fata saraca 

si-ar vinde virtutea pentru bani. Stiti voi, poate exista ceva insem-

natate in ce a zis el.

Astazi, aceste jurisdictii adaposturi pentru impozite, cu o ideo-

logie usor modificata, sunt cunoscute international drept Centre 

Financiare. Lucru ceea ce este adecvat avand in vedere ca 

ultimii 40 de ani sau mai mult, mai multe jurisdictii serioase s-au 

dezvoltat semnificativ ca sa serveasca clientii internationali, 

infrastructura stabilita, cu banci, fonduri de investitii, consultanti 

de management, companii de asigurari, avocati, contabili , etc..

Cei ce si-au dorit succes au folosit „intensificatori de perfor-

manta”. Au cumparat, au stabilit o structura offshore si au trimis 

bani acolo temporar, departe de impozitare. Daca acest lucru 

ar fi fost facut un timp indelungat ar fi putut avea succes deoa-

rece sume semnificative pot fi acumulate si unde este necesar 

re-investite. Mai devreme sau mai tarziu, cei ce nu au facut acest 

lucru au ramas in urma celor ce au facut-o si au devenit necom-

petitivi. Omul de afaceri ce si-a economisit bani din impozite si a 

re-investit in fonduri in afacerea sa a fost capabil sa bata pretu-

rile oferite de competitorii lui sau sa finanteze campanii ce i-au 

permis sa castige mai multe avantaje. Exact din cauza aceasta 

ma refer la offshore cu termenul de „dopaj”. Majoritatea experti-

lor spun ca in competitiile sportive in ziua de astazi toata lumea ia 

pastile intensificatoare, doar ca mai exista si cei ce functioneaza 

fara ele. S-ar putea sa tragem insemnatate si de aici.

Nimeni nu este capabil sa spuna exact cati bani au fost par-

cati in conturile bancare de la Centrele Financiare Internationale. 

Acum cativa ani o organizatie cunoscuta drept Reteaua de 

Dreptate a Taxelor (TJN) a publicat un raport in care au afirmat 

ca mai mult de 20 000 bilioane de dolari au fost ascunse in aceste 

centre, atrase de tarile mici cu rata de taxare scazuta si ca s-au 

dezvoltat natiuni prin competitia de taxe daunatoare. Cine stie 

sau nu daca aceasta cifra este corecta? Ceea ce este important 

este ca acea suma exista si cu siguranta nu este una mica. Si asta 

este centrul problemei. Batalia pentru acesti bani a inceput.

Batalia pentru redistribuirea averii lumii

Acest titlu poate parea putin drastic, dar credeti-ma nu este. 

Sfarsitul secolului al 19-lea a fost martor la inchiderea erei pietei 

libere a capitalismului si la inceputul unei noi perioade, pe care 

adeptii lui Marx o numeau era Imperialista. Aceasta este peri-

oada in care s-au fondat noile imperii cu toate marile puteri care 

isi exprimau pretentiile in jurul lumii. Cand totul fusese divizat nu au 

mai avut alta alegere decat sa ocupe sau sa isi fure teritoriile una 

alteia. Acesta este momentul in care Lenin spune ca „noii hoti” 

apar langa cei „vechi”. Exact acest lucru se intampla in lumea 

pietii offshore: sistemul offshore al lumii a avut prea mult succes 
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in ultimii 50 de ani si sumele uriase care s-au acumulat au devenit 

prea tentante pentru cei ce vor sa puna mana pe bani. Si aici, noii 

hoti apar alaturi de cei vechi.

Aproximativ acum 15 ani a inceput un proces care a scuturat 

in mod amuzant sistemul financiar al lumii. OECD a inceput sa pro-

duca recomandari pentru sistemul bancar al lumii si unul dintre 

elementele de baza a fost sa realizeze transparenta completa 

intre afaceri si structura financiara in lume. Telurile lor erau recu-

noasterea si identificarea beneficiarilor din spatele companiilor si 

ale tranzactiilor financiare cat si urmarirea si monitorizarea proce-

sului. In paralel, au redefinit si termenul de spalare a banilor(desi 

nu exista vreun acord in lume privind definitia) si au declarat razboi 

solutiilor ce permiteau venitului si capitalului sa scape de tarifuri 

inalte de taxare prin inrolarea ajutorului tarilor cu cote financi-

are scazute. Data de 11 septembrie 2001 a avut un impact urias 

asupra procesului.  Atacurile asupra celor doua turnuri newyor-

keze i-a furnizat OECD-ului scuza ideala si din acel moment 

spalarea banilor nu a fost singura tinta a bataliei publice, dar a 

fost acompaniata si de „prevenirea asupra finantarii terorismului”. 

Daca veti citi legile impotriva spalarii de bani din aproape orice 

tara, veti observa ca acestea incep cu: ” Parlamentul..., in interesul 

de a preveni spalarea de bani si finantarea terorismului, promo-

veaza urmatoarele legi...”

De-a lungul ultimului deceniu si jumatate am fost martori la 

cum recomandarile OECD au „omorat sistemul bancar al lumii”.  

Aceste asa zise departamente de conformitate au inceput sa 

apara in banci si  precum niste atot puternici guvernatori dicteaza 

pana in aceasta zi pentru cine,  in ce conditii bancile deschid con-

turi si ce constituie o tranzactie suspicioasa. Ei copiaza si adopta 

recomandarile OECD fara ca macar sa acorde un moment pentru 

a se gandi la efectele 

daunatoare care vor fi 

impuse asupra secto-

rului de afaceri. Acest 

lucru se intampla in 

timp ce managerii 

bancilor stau departe 

si privesc fara sa clipeasca cum aceste chestiuni ridicole reduc 

profitul bancilor. 

Daca cineva incearca in lumea globalizata din ziua de azi sa 

deschida un cont intr-o tara alta decat cea natala, atunci foarte 

des vor intampina o sarcina foarte dificila. Momentan este mult 

mai dificil sa infiintezi o companie intr-o tara cu climat financiar 

avantajos decat in Anglia, SUA sau Germania. In timp ce pentru 

infiintarea unei companii in Seychelles suntem fortati sa le cerem 

clientilor numeroase documente, in SUA sau Germania avocatul 

sau notarul care se ocupa de aceste aranjamente va cere actele 

de identificare ale individului, macar de-ar fi tot. Daca, Doamne 

Fereste, dorim mai apoi sa deschidem un cont bancar pentru 

aceasta companie din Seychelles atunci 999 banci din 1000 vor 

refuza inregistrarea pe baza nivelului inalt de risc. 

Daca ne folosim de bunul simt atunci clar ceva nu este in 

regula! Sa ne intoarcem de unde am plecat: transparenta OECD. 

Este posibila? A fost lumea afacerilor vreodata transparenta? Nu, 

niciodata. Daca o persoana alta decat adevaratul beneficiar 

apare sau a aparut in spatele unei companii,  atunci registrele 

companiilor din toata lumea vor arata o imagine distorsionata. S-a 

intamplat, se intampla, se va intampla? Normal.  Acest lucru nu 

este o caracteristica offshore, ci o solutie de afaceri care a fost 

aplicata multi ani si din multe motive: motive de competitie, indivizi 

in pozitii sus-puse in stat si conflicte de interese. Acest lucru nu se 

va schimba vreodata, un lucru de care birocratii de la OECD sunt 

mult prea constienti. 

Finantarea terorismului. Exista mai putini teroristi in lume in ziua 

de azi sau finantarea acestor entitati a fost intr-adevar taiata? 

OECD cu  recomandarile lor  lupta cot la cot impotriva solutionarii 

banilor gheata, in incercarea de a-i suprima. Atacurile din sub-

teranul din Londra, anul 2005,  au fost organizate pentru 5000 de 

lire. Aproape orice celula de terorist poate face rost de aceasta 

suma intr-o singura zi de la adeptii sai, nu ai nevoie de o banca 

pentru asa ceva. In cazul asa numitului Stat Islamic, de exemplu, 

vorbim despre venituri  din zona petroliera care ii finanteaza. Si 

daca acesta este cazul atunci orice banca trebuie sa lucreze cu 

ei  daca nu vor sa piarda milioanele si milioanele de dolari ce 
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provin din petrol. Trebuie sa ne oprim aici deoarece am ajuns la un 

punct extrem de seminficativ: dolarul. Ce este mai exact dolarul 

american la momentul de fata? Singura si adevarata valuta glo-

bala care este acceptata peste tot si poate si schimbata pentru 

valuta locala sau straina. 

Conform cifrelor facute publice, in 2012  aproape 900 bilioane 

de dolari americani din hartie de bani au fost printati.  Aproape 

75% din acestia au circulat in afara SUA. Dolarul american este o 

valuta acceptata  ca oferta legala in SUA indiferent de data de 

eliberare. Daca o bancnota are 100 de ani, atunci are 100 de ani 

si asta este! Ce urmeaza de aici? Valuta americana ofera cea mai 

buna oportunitate pentru aranjamentele asa ziselor „tranzactii 

negre”. Daca acesta este cazul atunci de ce 

nu se ocupa de aceasta intrebare si de ce nu 

recomanda OECD ca SUA sa se opreasca din 

imprimat dolari pentru restul lumii? Sau cum 

ar fi ca SUA sa inteleaga planul Israelian de 

a elimina complet din economie numerarul? 

Daca ar putea ar face-o. In tara in care 

chiar si vanzatorul de inghetata de la colt 

accepta plati cu cardul, acestea ar putea 

ocoli banii gheata fara prea multe batai de 

cap. Dar nu o fac. Mai mult de atat, au tendinta de a intra in niste 

scandaluri interesante precum cel de la Wachovia Corporation 

– un caz de spalare de bani de acum cativa ani ( Wachovia 

Corporation este o banca uriasa in SUA). In mai putin de un an 

peste 370 bilioane de dolari au trecut prin banca din SUA spre 

schimbatorii de bani din Mexico. Fara exceptie, era vorba de bani 

proveniti din droguri iar suma constituia 25% din venitul national pe 

un an al mexicanilor. 

Nu a fost acest lucru observat de vreunul din corpurile de 

supraveghere din SUA? In retrospectiva Wachovia a platit o 

amenda de mai putin de 200 de milioane de dolari si treaba a 

fost rezolvata si totul a continuat ca inainte. Banii din droguri inca 

isi fac loc in sistem. Cifra de afaceri globala din industria drogurilor 

este estimata la 500 bilioane de dolari pe an. 60% din acesti bani 

pot fi relationati cu SUA. In ziua de azi, nici macar visul american 

nu reuseste sa supravietuiasca fara droguri iar finantarea acestui 

lucru la o astfel de scara este imposibil fara ajutorul bancii. A jude-

cat vreodata OECD-ul sau vreun alt corp de supraveghere din 

SUA acest caz? Si chiar daca o faceau ar fi fost vreo consecinta? 

Un prieten de-al  meu care a fost politist a petrecut ceva timp in 

cursuri de training in SUA acum ceva timp. Colegii lui americani 

l-au dus prin tot Texas-ul , aratandu-i rutele folosite de traficantii 

de droguri inainte de a-i arata un depozit unde drogurile confis-

cate erau depozitate. Omul nostru, un politist in adevaratul sens al 

cuvantului, a intrebat in ce maniera sunt distruse drogurile ilegale. 

Intrebarea a fost urmata de o liniste de mormant in care nimeni nu 

a fost capabil sa raspunda. Un gand de indo-

iala i-a venit in minte: distrug oare drogurile 

ilegale? 

Bineinteles, in toate aceste lucruri se 

gaseste un element important: interdictia. 

Daca drogurile ar fi fost disponibile in far-

macie atunci este foarte putin probabil ca 

gruparile de traficanti sa faca astfel de averi 

uriase an dupa an. In ziua de azi, exact ace-

lasi lucru se intampla in piata de companii 

offshore. Fortand lumea sa le accepte recomandarile,  OECD 

restrictioneaza, interzice si distruge toate oportunitaltile.  OECD 

confrunta pe oricine nu este de acord cu recomandarile lor. In 

afara de SUA. SUA ,care multumesc frumos este scutita de tot 

ceea ce dicteaza OECD pentru restul lumii. In SUA chiar si azi mai 

este posibil sa nu iti ceara nici macar o copie xerox dupa docu-

mentele beneficiarului la initierea unei companiide catre agentul 

in cauza. In jurisdictia offshore, prin contrast, fiecare persoana 

implicata in formarea companiei trebuie sa prezinte cel putin 20 

de documente diferite. Jurisdictiile offshore sunt supuse unor reguli 

de pastrare a registrelor si ultima idee este aceea de introducere 

a unui registru de beneficiari reali. In SUA, pe de alta parte daca 

se cere vreo returnare de impozite, operatiunea consta doar in 

cateva detalii. 
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OECD forteaza schimbarea automata de date in sistemul 

bancar in lume. SUA, totusi nu ia parte la acest lucru deoa-

rece ei, multumesc frumos, si-au setat propria lor reglementare 

FATCA si schimba informatii prin aceasta. Este 

adevarat ca se concentreaza in principal 

pe proprii lor platitori de taxe asigurandu-se 

ca nu ascund nimic de contabilul american. 

Strainii nu sunt atat de interesanti, in special 

daca trebuie sa reporteze orice fel de fond 

pe care il au in SUA.  Asadar, SUA se retrage 

elegant din procesul de schimb  de informatii, 

fericita sa primeasca informatii, dar mai putin 

fericita cand vine vorba de dat. In plus, nu 

sunt intotdeauna capabili sa dea. 

In ciuda acordurilor internationale de 

taxare, in anumite cazuri ei nu pot satisface 

nevoile deoarece sistemul lor nu este capabil. Statul Nevada, 

spre exemplu nu are un acord agreat in privinta schimbului 

de date cu IRS (Serviciul de Venituri Interne), Sistemul Federal 

American de Taxare. Daca o autoritate financiara straina 

intreaba de aceste companii, tot ce pot ei sa faca este sa isi 

arate mainile goale. Nevada aluneca prin plasa de furnizare 

de informatii.  Daca putem crede ca putem vedea o posibila 

legatura intre afacerile Casino si Nevada atunci clar, nu este 

o coincidenta. Dar nu este oare acelasi lucru daca masinari-

ile sunt conectate direct la autoritatea financiara locala, cand 

nimeni din afara statului nu primeste informatia. Asadar poate 

ca masinariile nici macar nu sunt conectate la autoritatea 

financiara locala. Nici acolo... 

De decenii am fost sfatuiti de presa profesionala sa evitam 

SUA pentru formarea de companii. Legile financiare sunt com-

plicate , autoritatea financiara este stricta si incalcarea legii 

poate duce la inchidere. Doar rezidentii americani si entitatile 

cu numar de identificare de angajat pot detine conturi ban-

care in SUA. Toate acestea au reusit sa descurajeze majoritatea 

clientilor interesati in deschiderea unei companii si a unui cont 

bancar in SUA. Anterior introducerii reglementarilor FBAR in 

2011 numarul de LLC  si LTD inregistrate in SUA a ajuns la ordi-

nul  sutelor de mii chiar daca acestea deschideau de obicei 

cont bancar in afara SUA. Incepand cu 2011 

aceste conturi straine au devenit subiectul 

unui raport voluntar ce a necesitat sa fie 

indosariat in fiecare an la IRS. Desi, acum 

situatia de schimba vizibil. 

La inceputul lui Octombrie am partici-

pat la o conferinta fiscala prestigioasa din 

Monaco. Subiectul uneia dintre prezentari 

a fost urmatorul: stabilirea de trusturi fara 

de taxe in SUA. Fondul de drept comun 

britanic dateaza inca din anii 800 si atat in 

trecut cat si in prezent ramane una dintre 

cele mai sofisticate instrumente in domeniul 

protectiei bunurilor. Exista o serie de versiuni ale acestuia peste 

tot in lumea de drept comun, din Australia pana la Insulele 

Canalului. Acest format este de asemenea folosit intens in SUA 

– desi plasarea accentului pe aspectul de scutire de taxe este 

o chestiune noua. 

Si daca usa este lasata deschisa atunci ce conteaza daca 

o deschidem de tot? Acesta este doar un pas marunt. Daca 

cu timpul legislatia SUA se schimba si acei straini care isi doresc 

sa aibe conturi bancare in SUA nu sunt nevoiti sa aibe un EIN, 

atunci capitalul va fi mare si liber sa zboare in banca. Toate ce 

se cere este introducerea cuvantului “nu” la locul potrivit , la 

momentul potrivit. : indivizii cu conturi bancare ale companiei in 

SUA, nu sunt obligati sa obtina un EIN. Chiar si cele mai indepar-

tate insule din Oceanul Pacific au o ambasada Americana, sau 

cel putin un consulat. Certificarea semnaturii pentru deschidere 

unui cont bancar American nu ar fi o problema, de fapt, ei ar 

fi mai mult decat bucurosi in intampinarea extra veniturilor  din 

taxele de certificare. In acest mod , nici macar nu este necesar 

sa calatoresti in SUA ca sa iti deschizi cont bancar deoarece 

totul poate fi facut de la distanta.  
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Si daca nu se intampla nimic?

Normal, oricine are dreptul sa pretinda aceasta situatie ca 

fiind o teorie a conspiratiei foarte bine construita, lucru care nu 

are nimic de-a face cu realitatea. Daca simti asta, draga citito-

rule, bravo tie! Nu voi sustine incercarile Americii de a fi „avocatul 

poporului” cu exemple din istorie, chiar daca au fost numeroase 

cazuri inca de incheierea celui de-al doilea razboi mondial. Dar 

in loc de asta haide sa uitam ce s-a intamplat atunci  ca si cum nu 

s-ar fi scris vreodata. 

Nu exista manipulare in acest sistem, totul se intampla indiferent 

de interesele din exterior in spiritul justitiei, cu sistemul financiar din 

lume readus pe drumul sau normal si oamenii fiind indepartati de 

ratele de taxare scazute catre cele mai inalte. 

Ma intreb daca acest lucru chiar este posibil. Ma indoiesc. 

Regulile de joc ale economiei au ramas neschimbate pentru mii 

de ani si daca piata este manipulata sau in competitie libera, 

mecanismele de piata vor avea intaietate si competitia intotdea-

una ghideaza participantii catre cele mai eficiente solutii. Cei ce 

isi doresc sa fie invingatori pe viitor vor cauta uneltele, metodele 

si posibilitatile care le vor permite sa aibe mai mult succes decat 

competitorii lor. Nici profitul scazut nu se va schimba pe viitor, cel 

mult va fi distorsionat de intrarea monopolurilor, dar chiar si aici, 

efectul va fi foarte rar complet.  

In ultimii 25 de ani am intalnit foarte multi afaceristi de succes si 
am observat aceste 5 caracteristici tipice. 
Majoritatea dintre ei aveau o combinatie a celor 5. Normal aceasta chestiune este foarte 
subiectiva dar merita sa ne gandim la acest lucru.

1

2
3

4
5  

Libertatea sau dorinta de libertate.

Straduinta pentru eficienta. 

Abilitatea de a risca in 
acelasi timp cu straduinta 

pentru protectie. 

Discretia.

Optimizarea taxelor.

Un afacerist cu intentii creative nu poate fi 
presat intr-un mediu restrictiv. Pentru ca 
aceasta creativitate sa isi permita sa se 
dezvolte individual necesita o anumita 
doza de libertate, atat in sensul fizic cat si 
financiar.

Majoritatea acestor oameni nu vor doar ceva 
legat de afaceri, vor sa faca lucrurile bine, 
mai bine, mai organizate, mai rentabile. Etc.

Acest lucru poate parea contradictoriu, dar nu este cazul 
deloc. Nu exista niciun risc in companiile de inceput, in spe-
cial cele din stadiile incipiente. Este posibil sa sa se puna in 
miscare din momentul de inceput fara a lua vreun risc. In 
acelasi timp, odata ce compania a atins un nivel anume, 
atunci dorintele de a plasa bunuri in siguranta si de a diversifi-
ca portofoliul apar imediat.

Daca este ceva care merita sa fie discutat, atunci nu este nece-
sar ca toata lumea sa stie despre acea chestiune. Perceptorul de 
taxe nu reprezinta neaparat cel mai mare pericol al unei afaceri 
sau al unui afacerist, ci mai degraba competitorilor sau chiar 
prietenilor, parteneri de afaceri sau membri ai familiei. In timp ce 
perceptorul redacteaza scrisori, o cunostinta bine plasata poate 
imediat sa actioneze pentru noi sau impotriva noastra.

Planuirea si reglementarea platii taxelor, coor-
donarea procesului in loc sa fim dependenti 
de el. Un om de afaceri de success nu se lasa 
dus de val, ci incearca intotdeauna sa scoata 
ce e mai bun din orice. Ei vor sa reglementeze 
cat de mult impozit platesc, cand si unde sa il 
plateasca.
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In ultimii 30-40 de ani ceea ce descriem in mod general ca 

fiind „solutii offshore” a contribuit semnificativ la realizarea celor 

de mai sus. Fraza include inregistrarea de companii, deschiderea 

si coordonarea de conturi bancare si posibilitatea unei operati-

uni discrete de afaceri. Ma intreb daca asta chiar se va schimba 

in perioada ce urmeaza doar pentru ca se pare ca schimbul de 

informatie este pe cale sa inceapa din anul 2017. Nu prea cred. 

Caracteristicile mentionate mai sus vor continua sa apara in 

filozofia omului de afaceri de succes pentru ca fara de acestea 

nu ar putea avea succes. Daca as fi vrut sa ilustrez schimbarea 

rezultata ar fi ca si cum as lua una sau ambele axe ale unui grafic 

si as impinge-o pe una departe si pe cealalta mai aproape de 

curba existenta pe grafic. Forma graficului nu s-ar schimba, ci 

doar distanta dintre axe s-ar altera. Cei ce recunosc acest feno-

men si raman bine orientati vor continua sa aibe succes in viitor in 

timp ce cei care nu vor face acest lucru vor ramane in urma sau 

se vor da batuti complet. 

In trecut lumea offshore era domeniul, atat in sensul fizic cat 

si virtual, care furniza oportunitati pentru realizarea celor de mai 

sus. Ei incearca momentan sa inlature aceasta chestiune din 

sistem prin reglementari administrative. Ar putea asta sa aibe 

succes, ma intreb eu avand in vedere concordanta la legi a eco-

nomiei generale? Ma indoiesc. Cel mult, totul se va reintoarce cu 

o palarie diferita in timp ce elementele de baza suporta asema-

nari remarcabile cu cele anterioare. Era OFFSHORE 2.0 incepe/a 

inceput.

Tinuti priozonieri de catre banci

In paralel cu adevaratele procese ce au loc in lumea aface-

rilor sau mai degaraba usor desincronizate cu ele mai exista si 

procesele financiare. Dusul la bun sfarsit al acestor procese finan-

ciare este imposibil fara implicarea bancilor. Bancile joaca un 

rol din ce in ce mai mare in ziua de astazi fie in viata individului 

privat, a unei familii, companie sau grup de companii. Din cand 

in can acestea sunt literalmente stapani ai vietii si ai mortii cu 

finantarea intreaga a unei situatii, tranzactii sau eveniment care 

depinde in intregime de ele. Puterea noastra de negociere cu 

bancile este foarte slaba, daca nu cumva vorbim despre o com-

panie foarte foarte mare, in general bancile dicteaza. 

Suntem martori si foarte des ne chinuim cu acest lucru in lega-

tura cu fiecare structura a companiei straine. Am scris despre  

particularitatile acestei situatii in mai multe ocazii in editiile ante-

rioare ale Newsletter-ului LAVECO. Despre cum bancile ignora 

toata logica rezonabila a afacerilor cand este vorba de crea-

rea reglementarilor pe baza carora se observa pe care clienti ii 

accepta si referitor la evaluarea riscului implicat cu tranzactiile 

clientilor. 

De asemenea, de multe ori m-am referit la puterea absoluta 

a departamentelor de conformitate. Chiar acum cateva zile a 

venit sa ma vada un bancher pe care il cunosc de 20 de ani. A 

lucrat pentru diferite banci si a eperimentat institutii financiare 

atat mici cat si mari, dar practic intotdeauna a lucrat cu clienti 

internationali. Asadar domeniul nu este nou pentru el. Nu demult 

timp, dupa o absenta de 7 ani l-au ispitit inapoi intr-o banca 

unde petrecuse multi ani fericiti mai devreme in viata sa. A crezut 

ca va incepe de unde a ramas. In prima zi, totusi echipa de 

management l-a chemat la o mica discutie. S-a clarificat faptul 

ca totul s-a schimbat in decursul celor 7 ani si ca departamentele 

de conformitate acum dictau termenii si ca ar trebui sa tina cont 
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de acest lucru, sa nu incerce sa isi aranjeze afacerile conform 

experientei sale din trecut deoarece asta s-ar putea sa ii creeze 

probleme. 

Am avut, de asemenea, ocazia de a discuta cu un numar de 

avocati ce lucreaza in domeniul de conformitate, bineinteles 

despre lucruri legate de profesia mea. Ca sa rezum, pot afirma 

ca pozitiile de ofiteri de conformitate din jurul lumii nu sunt ocu-

pate de cei mai talentati avocati. Majoriatea cestor oameni nu 

au absolut deloc experienta in domeniul afacerilor si astfel ca 

tind sa abordeze cazurile primite cu o mentalitate de birocrat rus. 

Aceasta este situatia, ca va place sau nu putem vedea aceste 

lucruri intr-un viitor previzibil. In acelasi timp , bancile vor fi un 

factor important, un factor cheie in procesele viitoare de afa-

ceri. Bancile decid cui deschid sau nu conturi si cui administreaza 

conturi si ce tranzactii sunt dispuse sa accepte.

Trend-uri de viitor

Asadar ce le place bancilor? Este o intrebare dificila,  asa ca 

hai sa aruncam o privire la abordarea usoara. Pe cine nu plac si 

nu vor bancile si pe cei ce se vor indeparta ori imediat ori dupa 

cateva „oooo” si „aaaa”.

TIncepem prin a spune ca fiecare strain este tratat ca 

suspicios. In aceasta lume globalizata in care informatia 

si banii pot calatorii mii de kilometri intr-o fractiune de secunda, 

un individ strain sau o compa-

nie sunt vazuti ca suspiciosi, 

riscanti si periculosi. Cel putin 

conform cu sistemele de eva-

luare aplicate de un numar 

semnificativ de banci. Si acest 

lucru va deveni mai rau in era 

internetului devenim din ce in 

ce mai dinstanti unii fata de 

ceilalti sau mai exact, bancile 

de noi.

Cei „nedoriti” sunt companiile cu care din ce in ce mai 

putine banci sunt dispuse sa colaboreze. In general este 

vorba despre jurisdictiile cu impozite scazute unde pana in ziua 

de azi registrul de companii inca nu tine registre ale proprieta-

rilor sau directorilor de companii si nu exista nicio cerinta de a 

pregati declaratii financiare de audit anual. Aceasta catego-

rie include cele mai mari si mai semnificative jurisdictii precum 

Insulele Virgine Britanice, Belize, Panama, Seychelles. Soarta lor 

pe viitor este neclara dar astazi se pare ca o moarte inceata dar 

sigura le asteapta pe aceste jurisdictii. In special daca tot ce fac 

ele este sa „fabrice documente” si nici macar nu este posibila 

deschiderea unui cont bancar local cu astfel de documente. O 

astfel de infrastructura bancara lipseste, de exemplu in IVB, dar 

chiar si in Panama unde exista o asemena infrastructura cerintele 

pentru deschiderea de conturi bancare sunt atat de stricte incat 

nimeni nu vrea sa mearga acolo oricum. Nici in Belize situatia nu 

este mai buna, in timp ce in Seychelles ramura locala a Barclays 

le-a arata usa tuturor clientilor offshore la 31 Octombrie 2015 si nu 

are intentia de a mai accepta clienti noi.

De asemenea „nedorite” sunt si anumite activitati ale 

companiilor. Pe langa discriminarea companiilor offshore 

bancile considera riscante sau „sensibile” multe activitati. Chiar 

daca nu resping aplicatia de deschidere de cont a unei anumite 

companii, este 99% cert ca nu vor accepta, de exemplu com-

panii implicate in activitati de tip financiar sau care se ocupa 

cu domenii similare. Acest 

lucru include activitati precum 

colectarea de depozite si acti-

vitati de acest tip. Tranzactiile 

FOREX sunt inacceptabile in 

cazurile in care compania s-ar 

ocupa de banii clientilor. Sunt 

circumspecti cand vine vorba 

de agentii de recrutare si acti-

vitati ce implica un numar mare 

de clienti. Intreprinderi care se 
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ocupa cu echipament electronic si in particular cu telefoane 

mobile  se pot astepta la controale dure. In plus aproape tot 

ce are de-a face cu vanzarile sau serviciile online este extrem 

de suspicios. Da, in era internetului, unde toata lumea este pe 

internet bancile nu accepta companii straine care se ocupa de 

tranzactii pe internet.

Fara indoiala ca exista numeroase intreprinderi fraudu-

loase ce se ascund in spatele internetului, acest lucru este 

incontestabil. Asadar logic ca bancile ar bloca un numar semni-

ficativ de companii din sistem nedorind sa mentina o relatie de 

afaceri cu acestea. O companie care gestioneaza site-uri pentru 

adulti, site-uri de matrimoniale, farmacii online sau site-uri ce 

vand echipament electronic sunt foarte probabil sa se gaseasca 

intr-o situatie extrem de dificila cand vor incerca sa deschida 

un cont bancar pentru o companie straina in aproape orice 

banca din lume. In punctul acesta multora le pica fisa: chiar 

suntem martori la sfarsitul unei ere si ce era posibil cu anumite 

banci acum 5 -10 ani iese din discutie in ziua de astazi deoarece 

multe usi s-au inchis si niciuna noua nu se mai deschide. Exact ca 

bancherul ce s-a intors dupa 7 ani si clientii trebuie sa accepte 

cerintele schimbatoare.

In ultima editie a newsletter-ului LAVECO am descris exem-

plul extrem al unei banci malteze cu 4 conditii de deschidere a 

conturilor:

1. Compania trebuie sa fie inregistrata in Malta.

2. Compania trebuie sa detina un biroul real in Malta.

3. Compania trebuie sa isi desfasoare activitatile de afaceri 

in Malta.

4. Proprietarul favorabil al companiei trebuie sa fie rezident 

in Malta.

Totul este bine, desi sigur nu sunt tranzactii globale, ci mai 

degraba o abordare tipica de tranzactii locale. Aceasta banca 

nu va fi capabila de a servi clienti internationali sau poate nici 

macar nu isi doreste, cand  impune astfel de conditii pentru cli-

entii ei.

Viitorul poate fi vazut destul de clar din cele de mai sus si in 

special din primele doua puncte: banca si compania trebuie 

sa fie in aceeasi tara care de asemenea trebuie sa fie si locul 

de coordonare al companiei. Daca isi doresc sa adere la acest 

principiu atunci numarul jucatorilor pe scena lumii va scadea 

dramatic. Micile jurisdictii fara infrastructura necesara nu vor fi 

capabile sa indeplineasca cerintele. Daca va amintiti ce am 

scris cu cateva paragrafe mai devreme: „Banca noastra nu te 

vrea pentru ca esti inregistrat drept companie intr-o jurisdictie cu 

impozite scazute.” Ce vedem acum este: „ Nu putem accepta 

infrastructura ta bancara cu impozite scazute, chiar si in tara in 

care esti inregistrat deoarece nu avem infrastructura bancara 

necesara.” Clar, streangul se strange”.

Putem privi la cele mai importante locatii de formare a com-

paniilor din acest punct de vedere, sunt sigur ca ar constitui o 

lectura interesanta. In acest punct, totusi intrebarea nu este 

„cine nu?”, dar mai degraba „cine face?”, cine se va mentine 

la suprafata si sa fie capabil de a furniza solu-

tii acceptabile clientilor? Tineti minte ca am 

spus solutii „ideale” deoarece acelea nu mai 

exista. Scopul este provizia  de solutii accep-

tabile care chiar functioneaza.

Lista nu este exhaustiva, as vrea sa men-

tionez cateva tari care vor fi capabile sa 

satisfaca chiar si cele mai stricte asteptari din 

punctele de vedere ale taxarii, transparentei 

si tranzactiilor si al infrastructurii aditionale. 
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Hong Kong

Liechtenstein

Bulgaria

Cipru

Emiratele 
Arabe Unite

Unul dintre cele mai mari centre financiare, Hong Kong continua sa urmeze sis-
temul de drept comun englez, chiar si acum ca face parte din China. Conform 
principiului de taxare teritoriala,  profitul provenit din sursele Hong Kong sunt supuse 
unor taxe de 16.5%, in timp ce profitul castigat in afara Hong Kong-ului este scutit 
de taxe. Formulare anuale de audit, pregatite in conformitate cu IFRS (Standardele 
Internationale de Raportare Financiara), trebuie completate cu autoritatea fiscala 
locala. Desi procedura de deschidere a contului poate fi dificila bancile din Hong 
Kong sunt pregatite sa deschida conturi pentru companii inregistrate in Hong Kong 
care au legaturi in Hong Kong, tarmul Chinei sau regiunea Asia. Hong Kong a semnat 
si semneaza acorduri pentru evitarea taxarii duble cu din ce in ce mai multe tari.

In tara comertului liber, scutirea de taxe este considerata o traditie culturala in 
viata de afaceri. A fost obligatorie inca din Septembrie 2015 pentru toate compa-
niile din Emirate sa tina inregistrari de contabilitate, dar compania este libera sa 
isi aleaga formatul si in absenta autoritatii fiscale, compania trebuie sa pastreze 
aceste documente timp de 5 ani. Exista cateva banci in Emirate care sunt des-
chise colaborarii in cazul companiilor ale caror directori si/sau proprietari nu sunt 
rezidenti in Emirate. EAU semneaza in continuare acorduri pentru evitarea dublei 
taxari.

Prin comparatie internationala, infrastructura Cipriota este de un standard excep-
tional de inalt,  cu fundatii solide pentru viitor bazat pe istoria de 40 de ani a tarii 
in lumea financiara  internationala. Profiturile sunt taxate la o rata de 12,5%, formu-
lare anuale de audit trebuie completat cu autoritatea fiscala locala si numeroase 
banci sunt deschise catre cooperare. Cipru este unul dintre ultimele locuri unde 
este momentan posibil sa deschizi un cont bancar pentru companii straine, nu 
doar pentru cele inregistrate local. Cipru a semnat mai mult de 60 de acorduri 
pentru evitarea dublei taxari.

Un mini-stat in Europa cu fundatii puternice si o infrastructura financiara capabila si 
completa, precum Cipru, ce poate furniza servicii strainilor. Rata de taxare este de 
12,5% si din nou fiecare companie si fundatie are obligatia de a pregati un raport 
anual de audit. Liechtenstein a intrat in acorduri pentru evitarea dublei taxari cu 
putine tari. Structura bancara in Liechtenstein este considerata a fi una dintre cele 
mai sigure din lume. Aptitudinile bancherilor si cultura financiara a tarii sunt de 
neegalat in Europa si bineinteles, si in lume.

Desi aceasta tara mica nu apare momentan pe lista centrelor financiare interna-
tionale, economia si politica de taxare pe ultimii 10 ani au facut ca Bulgaria sa 
devina foarte competitiva, inadeajuns de competitiva incat sa intre in competitie 
cu Cipru. Taxa corporativa in Bulgaria este de 10% indiferent de marime si de profit. 
Ca membru UE, companiile sunt obligate sa completeze rapoarte anuale de audit 
impreuna cu autoritatea fiscala locala, iar acestea trebuie sa fie conform stan-
dardelor internationale. Companiile bulgare sunt capabile sa profite nu doar de 
acordurile pentru evitarea dublei taxari, ci si de beneficiile directivelor UE. Sistemul 
bancar Bulgar pare relativ stabil si marile banci internationale prezente in tara ofera 
posibilitati foarte bune pentru companiile locale in domeniul deschiderii si coordo-
narii de conturi bancare.

Trend-uri de viitor 
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As fi vrut sa mentionez Malta pe locul al 6-lea, dar astazi Malta 

a devenit o tara unde conturile bancare nu pot fi deschise nici 

macar pentru companii locale. Atitudinea bancilor Malteze s-a 

schimbat drastic in ultimii 2 ani. Este practic imposibil de lucrat cu 

el. Malta incepe sa se excluda singura de pe piata.

Bineinteles, lista si categorizarea de mai sus sunt extrem de 

subiective. As fi ,de asemenea fericit sa vorbesc despre bancile 

din micile tari Caraibiene. Totusi, in ultima perioada contributia lor 

la piata internationala a fost relativ mica si se lucreaza destul de 

dificil cu ei deoarece raspund destul de greu la cerintele clientilor.

Sunt, de asemenea dificil de mentionat  companiile inregistrate 

in SUA. Dupa 2011, bancile din jurul lumii au inchis sistematic contu-

rile straine ale entitatilor americane, considerandu-le un risc prea 

mare. Totusi, o astfel de companie fara un cont bancar American 

nu este foarte valoroasa si cel mai mult ar putea fi folosita pentru a 

servi drept scop, desi chiar si aici in anumite czuri este necesar sa 

raportam la IRS in conformitate cu reglemetarile FBAR.

Sistemele in tarile listate mai sus intrunesc asteptarile relativ stricte 

legate de transparenta. O caracteristica tipica a acestor jurisdictii 

este ca detaliile directorilor companiilor,  in anumite cazuri a deti-

natorilor de actiuni, sunt disponibile in registrele publice. Rapoarte 

anuale, intr-o forma sau alta, sunt de asemena obligatorii in fiecare 

tara listata si asta serveste si la intarirea transparentei.

Schimbul automat de informatie, secretul 
despre care toti vor sa stie

Nu vreau sa va plictisesc pe toti cu o descriere detaliata a 

opiniei mele. Cred in continuare ca acest concept a fost sortit 

esecului inca de la inceput: ori toata lumea semneaza pe tot 

globul, ori tarile mari se vor lupta pe premiu si cine castiga si 

cine pierde. Hai sa presupunem ca gresesc si schimbul de infor-

matie incepe in 2017. Chiar si in cel mai bun caz acest lucru va 

fi doar partial adevarat. Exista un intreg grup de tari care se vor 

alatura abia in 2018. Procesul poate fi urmarit pe site-ul OECD 

unde ei actualizeaza lista tarilor participante si acordurile care 

au fost semnate.

In ciuda acestui lucru nimeni nu este capabil sa zica ceva 

clar. Daca vorbim cu 10 bancheri vom primi 12 versiuni diferite 

de la ei. In teorie, toata lumea isi dezvolta propriul sistem pe baza 

ghidului OECD, desi exista divergente mari intre interpretarea 

reglementarilor si a recomandarilor. OECD insasi da bancilor un 

grad foarte inalt de libertate. Un exemplu ar fi in documentele ce 

pot fi acceptate de la client 

pentru motive de identi-

ficare. In cazul dovedirii 

adresei, care poate fi cru-

cial din punctul de vedere 

al viitoarelor rapoarte acest 

proces este in totalitate lasat la mana bancilor pentru a decide 

ceea ce ele considera acceptabil. In trecut clientii puteau 

duce o factura de electricitate la banca pentru a face dovada 

adresei si acest mod fiind aplicabil si in viitor. Banca poate, bine-

inteles sa refuze acest document daca suspecteaza ca nu este 

autentic. Acest lucru, fara indoiala va fi un punct crucial deoa-

rece adresa rezidentiala va determina catre ce tari vor fi trimise 

rapoarte sau dependent de termenii si conditiile intrate, carei tari 

trebuie sa raportam.

Este inca foarte devreme, asadar nimeni nu poate sau nu 

indrazneste sa emita reguli dure si rapide. Si nici nu primim vreo 

ionformatie scrisa de la banci. Tot ce aflam este pe cale orala si 

este intotdeauna acompaniat de sintagma de stoc ca acesta 

poate fi corectat sau schimbat in viitor si ca echipa juridica 

lucreaza pe acest caz. Ce poate parea relativ cert este sincro-

nizarea. Prima perioada de rapoarte va acoperi anul 2016 , an 

financiar (cele doua pot fi citite ca unul deoarece raportul se 

refera la anul calendaristic). Pentru conturi inchise in 2016 detaliile 

de la momentul incheierii vor aparea in raport. Altfel, situatia sau 

detaliile vor fi raportate ca la 31 Decembrie. Primele rapoarte vor 

fi trimise autoritatilor financiare in Septembrie sau Octombrie 2017.

Pe cine vor incude in rapoarte? Conform bancii cu care am 

vorbit,  daca un beneficiar real (persoana ce controleaza) detine 

25% din drepturile companiei atunci un raport va fi completat. 

In cazul companiilor, daca mai putin de 25% este detinut atunci 
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niciun raport nu va fi pregatit. In cazul conturilor personale este 

mai direct deoarece conturile sunt de obicei detinute de unul, 

maxim 2 indivizi astfel ei nu pot scapa de rapoarte.

In cazul conturilor de economii exista o conditie in legatura cu 

cel ce stabileste, administratorul si beneficiarul (beneficiarii). Cum 

contul in sine nu este o entitate legala, ghidul emis de OECD se 

ocupa separat de conditiile contului de economii. Exista o con-

ditie de raportat catre cel ce stabileste, dar daca ne gandim 

la acest lucru persoana care stabileste poate fi un individ, dar 

de asemenea poate fi si o companie, precum una offshore. 

Administratorul nu ne este de niciun interes aici deoarece acestia 

sunt in general companii sau indivizi care sunt rezidenti in vreo juris-

dictie fara impozite. Cei mai afectati de raportarea conditiilor sunt 

beneficiarii. Rapoartele sunt pregatite doar pentru beneficiari, in 

cazul in care acestia primesc vreo forma de distribuire din bunu-

rile si veniturile din Trust. Daca nu exista vreo distribuire, atunci nu 

exista nici un raport,  chiar daca beneficiarul primeste o anumita 

suma in contul personal, cu conditia ca aceasta sa fie un impru-

mut. Cu aceasta banca tratamentul Fondului Discretionar descris 

mai sus se aplica si Organizatiilor Discretionare, unde Fondul 

Curatorium si nu cel al beneficiarilor este cel care decide cine si 

ce primeste din bunurile Fondului. Nu a fost o coincidenta ca am 

scris despre fundatia Panamiana in editia trecuta a newsletter-ului. 

Acesta este cel mai dezvoltat vehicul  in domeniul protejarii bunu-

rilor offshore si va fi folosit pentru rezultate grozave si pe viitor.

Nicidecum ultimul cuvant

Am tot auzit acest lucru in fiecare an in ultimii 20 de ani: acesta 

va fi ultimul tau an, toata industria offshore va muri in curand. 

Primul astfel de profet al esecului a intrat in biroul meu in jurul 

Craciunului in anul 1995. Acum, cu o luna inainte de Craciunul 

lui 2015 tocmai ce am citit ca antreprenorii din Tara Galilor sunt 

intr-un tumult si vor sa se indrepte catre offshore. Fac asta pentru a 

protesta impotriva impozitului ce evita comportamentul multinati-

onalelor uriase, precum Google, Amazon si Facebook. Intre timp, 

20 de ani au trecut si oamenii inca se gandesc la offshore. Din 

fericire.

Acest lucru arata ca economia mondiala este vie si este bine si nu 

isi va inchide usile prea curand. Fortele pietii lucreaza, legi generale 

de acum mii de ani sunt inca valide, competitia financiara este si 

va ramane unul dintre factorii majori ai competitiei. Cei ce isi doresc 

sa aibe in continuare succes nu vor avea alta optiune decat sa ia 

avantajele acestor posibilitati deoarece daca nu o vor face, unul 

dintre competitorii sai o va face sigur. Cum aceasta analiza a fost 

proiectata in acelasi timp sa fie si publicitate pentru LAVECO Ltd, va 

rog sa imi dati voie sa umplu putin compania. De data aceasta nu 

vreau sa vorbesc despre cele 8 birouri ale noastre din jurul lumii sau 

despre faptul ca functionam deja de 24 de ani.  In afara de asta as 

vrea sa mentionez de ce clientii vin la noi: pentru ca noi le dam exact 

ce scrie pe site-ul nostru. Macar atat putem face. Din ce in ce mai 

multi clienti vin la noi,, care au cumparat companii in alta parte, dar 

mai apoi au aflat ca nu ii puteau ajuta sa deschida conturi bancare, 

sa dea sfaturi sau sa emita un Certificat Constatator. Astazi a venit 

la mine un client care isi dorea sa dizolve o companie cumparata 

intr-o alta parte.  Ma intreb ce ar fi putut ei sa faca pentru acest sarac 

baiat, daca el avea atat de putin incredere in anteriorii furnizori de 

servicii incat a vrut ca noi sa ne ocupam de inchiderea companiei.

Arata din ce in ce mai mult probabil ca in era OFFSHORE 2.0 

serviciile companiilor de tipul “fa-o singur” nu vor mai fi suficiente. 

Dar tocmai de aceea suntem noi aici ca sa nu ezitati sa ne contac-

tati si pe viitor. 

Cu cele mai calde consideratii,

László Váradi

Managing Director 

LAVECO LTD.

OFFSHORE 2.0
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Topic

Cipru: taxa pe venitul personal 0???

Schimbarile de taxe introduse din 16 iulie 2015  au revolutionat 

legile de taxe Cipriote. Acest aspect este benefic pentru cei ce 

se afla sub denumirea de „rezident, fara domiciliu” si care isi iau 

venituri din capitalul deja acumulat sau pe care il vor acumula. 

Majoritatea strainilor care se muta pe insula si devin rezidenti – si 

rezideti cu drepturi fiscale – se incadreaza in aceasta categorie. 

Chiar si pana acuma, Cipru a taxat extrem de generos o parte 

semnificativa din venitul capital. Cipru a fost cam singura tara 

europeana care nici macar nu isi taxa proprii rezideti pe capita-

lul castigat. Pe baza directivelor date de catre Inland Revenue 

(Venitul continental), termenul castig de capital a fost deschis 

la interpretari. Spre exemplu, daca un rezident cipriot a vandut 

actiuni intr-o companie locala sau straina, realizand un castig din 

acest lucru ei nu au fost supusi taxarii pe acel castig. Chiar si daca 

nominal macar actiunile unei companii offshore ar fi fost cumpa-

rate de o alta companie. Vanzarea de actiuni in companiile ce 

detin proprietate imobiliara in Cipru au fost o exceptie. 

Bineinteles, pe viitor va fi necesar sa se ramana intr-o stare de 

alerta deoarece daca singurul scop al unei intelegeri este de a 

obtine beneficii de taxe atunci autoritatile de taxare ar putea 

ignora tranzactia. In acelasi timp, taxa pe dividende in Cipru este 

extrem de mare. Din cauza faptului ca taxa pe dividende este 

subiectul undei taxe speciale, asa numita Contributie Speciala de 

Sustinere, rezidentii din Cipru sunt obligati sa plateasca o taxa de 

30% cand primesc dividendele. 

Reglementarile adoptate la data de 16 iulie 2015 totusi arata o 

deosebire din punctul de vedere al taxarii, intre platitorii de taxe 

din categoria „rezident si domiciliat” si cei ce se bucura de statu-

tul de „rezident, fara domiciliu”. Asadar, ce inseamna mai exact 

aceasta categorie de „domiciliat”?  termenul este aproape com-

plet necunoscut de cei ce traiesc in tari continentale. In tarile 

de drept comun engleze, precum Marea Britanie sau fostele 

sale colonii Malta si Cipru, utilizarea acestei categorii este foarte 

raspandita si standardizata in legea de taxare. Statutul de „domi-

ciliat” se refera la categoria celor „domiciliati prin origine”. 

De obicei, asta inseamna locul in care tatal individului in cauza 

obisnuia sa locuiasca la momentul in care individul s-a nascut. In 

cazurile in care individul nu a avut un tata, atunci rezidenta mamei 

la momentul nasterii individului defineste locul. Schimbarea domi-

ciliului in tarile de drept comun engleze nu este un lucru usor. 

Chiar daca, sa spunem ca ne mutam dintr-o tara de drept comun 

precum Marea Britanie intr-o alta de drept comun cum ar fi Cipru, 

chiar si asa putem doar obtine statutul de domiciliat in Cipru din 

punct de vedere al taxelor dupa o perioada de timp considera-

bila (intre 17 – 20 ani). Conform termenilor din legea Testamente 

si Succesiuni, un individ trebuie sa fi platit taxe in Cipru pentru o 

perioada de cel putin 17 – 20 ani pentru a se califica cu statut 

de domiciliat (domiciliat la cerere). Ca o consecinta, indivizii ce 

se muta acum in Cipru sunt automat, fara exceptie, incadrati in 

categoria „rezident fara domiciliu”. 

Cand si daca devin rezidenti cu drepturi fiscale in Cipru, bazan-

du-ne pe noile reglementari ei nu vor fi pasibili pentru procentul 

de 30% Contributie Speciala de Sustinere pe dividende. Orice 

venit pe dobanda vor primi, va fi de asemenea scutit de taxe. 

Bazandu-ne pe cele de mai sus,  se poate vedea ca venitul pro-

venit din castiguri capitale, dividende si dobanzi primite de catre 
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indivizii care se bucura de statutul „rezident fara domiciliu” in Cipru 

vor fi taxati foarte favorabil. Intentiile legislatorilor sunt destul de 

clare: ei au vrut sa apeleze la acei straini care s-au mutat in Cipru 

din motive fiscale si care ar vrea sa sa se bucure de beneficiile 

schimbarii de lege din anul 2016. 

Dupa toate probabilitatil, doi factori au contribuit 

la amendamentele legii fiscale. Primul a fost exem-

plul Malta. Malta, o alta tara engleza cu jurisdictie 

de drept comun, oferea beneficii fiscale similare 

indivizilor cu statut de „rezident fara domiciliu” men-

tionat mai sus. Cele doua tari sunt destul de aproape 

una de cealalta si cele mai mari firme de avocatura din Cipru au 

ori sucursale ori firme independente in Malta. In acest mod a fost 

relativ usor sa se aplice aceeasi solutie si pentru Cipru. Celalalt 

factor este schimbarea automata a informatiilor bancare, ceea 

ce inseamna ca din 2016 informatia va fi colectata si schimbata. 

Macar intre tarile ce au semnat pana la prima runda. Cum 

legea fiscala cipriota nu are reguli asupra Companiilor Straine 

Controlate, insemnand ca un rezident fiscal local poate detine 

bunuri intr-o companie cu taxe scazute. Cand si daca individul ia 

un venit de la companie sub forma de dividende, in majoritatea 

cazurilor de taxare va fi de asemenea benefic, la nivel personal. 

Procesul a inceput. Din ce in ce mai multi oameni se muta in 

Cipru ca rezultat al legilor fiscale atractive. Desi controalele si veri-

ficarile stricte de catre autoritatile fiscale si de catre serviciile de 

imigrare nu sunt ceva tipic in Cipru, cei cu intentii serioase si planuri 

nu se muta pe insula doar „in acte”. 

Un alt motiv pentru care Cipru este ideal pentru acest tip de 

relocare este ca insula chiar are autoritate fiscala si toti rezidentii 

fiscali sunt rugati sa inregistreze o retur-

nare de taxe si impozite in fiecare an. 

Aceasta chestiune este in contrast cu 

locuri precum Dubai,unde desi reziden-

tii locali sunt scutiti de taxe pe orice fel 

de venit, deoarece acolo nu este nicio 

autoritate fiscala si nicio cerinta de inre-

gistrare de returnare de taxe si impozite, nu este usor de verificat 

nici macar venitul obtinut in mod legal. 

Se asteapta ca preturile pe proprietate in Cipru sa creasca 

deoarece primul pas in demonstrarea statutului de rezidenta este 

o clauza a inchirierii de proprietate sau a acordului de cumparare. 

Cei ce iau in considerare o astfel de solutie trebuie sa actioneze 

relativ rapid din doua motive: primul este acela ca preturile pe 

proprietate cresc, iar cel de-al doilea este ca 2016 vine cu pasi 

repezi. Bancile tarilor inscrise in prima runda de schimb automat 

de informatii bancare intra in sistem in 2016 iar in septembrie 2017 

vor trimite primele lor rapoarte legate de anul precedent. Anul 

fiscal in Cipru este la fel cu cel calendaristic, asadar cei ce 

doresc sa se mute legal in Cipru trebuie sa o faca pana la data 

de 29 iunie 2016, cel tarziu. 

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 neco-
respunzătoare 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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