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SECRETELE SISTEMULUI
BANCAR OFFSHORE - Partea intai
de tip onshore se prezintă personal la bancă (evident ne
referim aici la societăţi private, nu la cele înregistrate la
bursă), acest lucru nu se întâmplă, de regulă, şi în cazul companiilor offshore. Protagoniştii principali nu sunt
prezenţi fizic şi, drept urmare, banca manifestă un nivel
de încredere mai scăzut către client. Dar ce se află de
fapt în spatele acestei lipse de încredere? Dacă ar trebui
să răspund la această întrebare printr-un singur cuvânt,
acesta ar fi intimidare.

Conturi bancare offshore
sau onshore?

Sub presiunea legilor împotriva
spălării de bani
La începutul deceniului trecut, în structura băncilor a
apărut un nou departament, alături de cel juridic. Este
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Cei mai mulţi dintre noi uită faptul că există o dife-

vorba despre departamentul de compliance (control in-

renţă enormă între cele două tipuri de conturi bancare

tern). În majoritatea limbilor acest terment nici măcar

menţionate mai sus. Însă, în primul rând, ar trebui să

nu a mai fost tradus, băncile din toată lumea adoptând

explicăm ce se înseamnă offshore şi onshore. Va fi mai

denumirea de „compliance” pentru această diviziune

uşor de înţeles diferenţa dintre cele două tipuri, dacă ne

din cadrul băncii. Rolul departamentului de complian-

uităm mai întâi la cel de-al doilea. Referindu-ne numai la

ce este de a se asigura că regulamentul băncii respectă

conturile bancare onshore corporative, în general o soci-

legile împotriva spălării de bani, atât în ceea ce priveş-

etate îşi deschide contul în ţara în care este înmatriculată,

te identificarea clienţilor, cât şi monitorizarea continua a

acolo unde, de regulă, locuiesc sau sunt rezidenţi şi direc-

tranzacţiilor. Nu există o definiţie universal acceptată a

torii şi unde se desfăşoară activitatea.

spălării de bani, astfel încât se poate interpreta în funcţie

În cazul tranzacţiilor bancare offshore, diferenţa con-

de fiecare ţară în parte, chiar dacă puterile internationa-

stă în faptul că societatea nu este înregistrată în ţara în

le au emis câteva puncte de reper. În trecut, acest termen

care activează şi banca. Mai mult de atât, proprietarii şi

era clar utilizat pentru a defini „spălarea” veniturilor

beneficiarii societăţii, sau cel puţin unii dintre aceştia,

obţinute din infracţiuni, ca de exemplu din traficul de

sunt străini din punctul de vedere al băncii şi nici socie-

droguri, arme ilegale sau prostituţie, însă astăzi această

tatea nu îşi desfăşoară activitatea în acea ţară.

listă a fost extinsă în mod semnificativ. Legislaţia multor

Şi exact în acest punct încep problemele, deoarece nu

state europene şi nord americane include înregistrarea

există încredere faţă de societate, sau mai degrabă faţă de

oricăror fonduri obţinute din surse ilegale ca venit legi-

client. În timp ce proprietarii şi directorii unei societăţi

tim în ceea ce priveşte spălarea de bani. Categoria „totul
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Rolul organizaţiilor internaţionale
Atunci când schiţează legislaţia împotriva spălării de
bani, legislatorii naţionali se bazează pe recomandările
emise de organizaţiile internaţionale. Printre organizaţiile internaţionale ce influenţează legislaţia, se evidenţiază OECD (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare
Economică). Conform site-ului OECD (www.oecd.org),
misiunea acesteia este de a „promova politicile menite să
este suspect” nu ajută la creşterea nivelului de încredere.

îmbunătăţească starea economică şi socială a oamenilor

Nimeni nu ştie cu exactitate ce include această listă, ceea

din întreaga lume”. Unul dintre organismele de speci-

ce la o grijă exagerată în sistem. Furnizorii de servicii şi

alitate din cadrul OECD este FATF (Grupul de Acţiune

mai ales băncile nu sunt pregătite să iniţieze relaţii cu

Financiară Internaţională), înfiinţat în 1989. Principalul

clienţi noi, sau să menţină conturile bancare ale acelor

scop al FATF este de a elabora şi publica reguli şi regu-

clienţi sau afaceri asupra cărora poate apărea chiar şi cea

lamente menite să prevină spălarea de bani şi finanţarea

mai mică suspiciune. Şi când spun cea mai mică, exact

terorismului internaţional. Începând cu anul 2004, aces-

asta am în vedere. Dacă apare orice urmă de îndoială cu

te puncte de reper apar pe site-ul lor (www.fatf.org) sub

privire la oricare dintre clienţi, băncile nu sunt dispuse să

formă de recomandări (40 sau 40+9 recomandări), aşa că

îşi asume riscul şi vor preferă să îl refuze.

oricine le poate citi şi studia.

Aşadar care este motivul? Răspunsul este foarte simplu: intimidare constantă. Încercaţi să gândiţi din per-

realiza imediat că nici măcar nu

spectiva bancherului: dacă banca riscă să fie investigată

ne putem da jos

din cauza unui client care s-a implicat în spălarea de bani

din pat dimineaţa,

şi dumneavoastră sunteţi cel care i-a deschis contul şi apoi

sau nu putem între-

timp de câţiva ani nu aţi raportat autorităţilor acele tran-

prinde nicio activi-

zacţii suspecte, va fi lesne de înţeles. Dacă acuzaţiile se

tate comercială, de moment ce

dovedesc a fi adevărate, acel bancher riscă o pedeapsă cu

se pot spăla bani şi se poate finanţa terorismul prin orice

închisoarea de 5-10 ani. Cine şi-ar asuma un asemenea

mijloace. Lăsând la o parte tonul ironic, ar trebui să tra-

risc? Nemaivorbind de faptul că o asemenea situaţie ar

tăm această situaţie mult mai serios. Mai ales dacă suntem

duce la concedierea sa imediată şi se ştie că angajaţii băn-

implicaţi în vreun fel în acest proces

cilor sunt de regulă foarte bine plătiţi.
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Dacă ar citi cineva toate aceste recomandări, ar

Unul dintre cele mai importante principii definite de

De aceea, pentru a reduce riscul la minim, clienţii noi

OECD/FATF este transparenţa. Aceasta se aplică atât

sunt foarte bine verificaţi şi orice tranzacţii suspecte efec-

persoanelor fizice implicate într-o structucă, cât şi tran-

tuate de clienţi existenţi se raportează către autorităţi,

zacţiilor efectuate de o anumită societate. O structură

pentru a evita orice responsabilitate. Instituţia ce se ocu-

poate fi considerată ca fiind transparentă, atunci când

pă cu astfel de sesizări nu este deloc mulţumită, deoare-

aceasta este înţeleasă de orice observator extern. Cu alte

ce s-a observat o creştere semnificativă a numărului de

cuvinte,trebuie să fie clar cine sunt proprietarii şi benefi-

cazuri, dintre care 90-95% se dovedesc a fi alarme false.

ciarii, precum şi identitatea directorilor şi altor membri.

Pur şi simplu angajaţii băncilor pasează responsabilitatea

În ceea ce priveşte activitatea societăţii, la registrul comer-

către autorităţi.

ţului ar trebui să fie disponibile bilanţurile contabile şi
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oricine din ţara respectivă ar trebui să aibă acces la aceste

pe ei, deoarece nu fac altceva decât să urmeze instrucţiu-

informaţii. Analizând problema din acest punct de vede-

nile emise de departamentul juridic, sau mai bine zis de

re putem împărţi lumea în două grupuri. Primul grup ar

compliance.

trebui să includă acele jurisdicţii în care informaţiile despre proprietari şi membri, cât şi declaraţiile fiscale sunt

Este greşită abordarea noastră?

publice şi pot fi obţinute de la orice instituţie de stat (registrul companiilor, registrul comerţului, camera de comerţ,

Poate, însă este aceeaşi ca peste tot în lume. Nu de-

etc.). În celălalt grup am include acele ţări şi jurisdicţii în

mult directorul executiv al unei bănci europene a primit

care astfel de informaţii nu sunt disponibile, sau sunt doar

o amendă de câteva sute de mii de euro de la o echipă de

parţial publice. Majoritatea zonelor offshore, cum ar fi

inspecţie din partea băncii naţionale a ţării respective. Au

popularele Insule Britanice Virgine,

selectat câteva dosare din sucursalele băncii

Seychelles, Belize, Panama ar intra

la întâmplare şi l-au întrebat pe directorul

în această categorie. În aceste state,

executiv de ce şi conform căror raţiona-

nu există documente publice cu pri-

mente economice banca a deschis conturi

vire la directorii sau acţionarii unei

pentru acele companii offshore. L-au rugat

societăţi. Declaraţiile fiscale nu pot fi

să prezinte structura, contractele şi facturi-

obţinute din surse oficiale, deoarece în

le legate de adevărata activitate a societăţi-

aceste ţări taxa anuală constă, de regulă,

lor. În opinia lor, bancherul nu a fost capa-

într-o sumă fixă între 100 şi 350 USD, indi-

bil să le ofere răspunsuri corespunzătoare

ferent de cifra de afaceri şi, drept urmare,

şi acest lucru l-a costat serviciul. Au afirmat,

autorităţile fiscale nu solicită sau păstrează

de asemenea, că ar putea reveni anul ur-

copii ale declaraţiilor fiscale.

Se merita oare atata agitatie?

mător şi dacă vor găsi situaţii similare, ar putea chiar să
revoce licenţa băncii.
Pot spune cu siguranţă că din acest motiv poate fi
retrasă licenţa oricărei bănci din lume. Ceea ce constituie
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Nu am răspund din întâmplare într-un stil atât de ca-

un „raţionament economic” într-o structură dată este o

tegoric şi laconic. Dacă doriţi să deschideţi un cont bancar

chestiune relativă, atât din punct de vedere economic, cât

pentru o societate înregistrată într-una din ţările menţio-

şi financiar. Astfel, o companie onshore locală nu este mai

nate pe cea de-a doua listă, adică o companie care nu este

puţin riscantă pentru o bancă aflată în orice ţară. Gândiţi-

transparentă, sau este doar parţial transparentă, atunci nu

vă numai câte societăţi locale au fost înfiinţate numai

aveţi de ales decât să respectaţi regulile impuse de bancă.

pentru a contrabalansa anumite sume, sau poate numai

Toate băncile menţionează faptul că un cont nu se des-

cu scopul de a canaliza salariile obţinute de membri unei

chide în mod automat şi îşi rezervă dreptul nu numai de

familii într-un sistem corporativ. Vorbind strict la obiect,

a solicita documente şi explicaţii suplimentare, însă şi de

este vorba despre un contract de muncă fals, menit să reducă

a respinge orice cerere în orice moment al procesului de

din costuri, încălcându-se astfel codul penal. Cu toate

deschidere a contului şi de a refuza să deschidă un cont.

acestea, niciun departament de compliance nu a acordat

Şi acest aspect nu se va îmbunătăţi în viitorul apropiat;

suficientă atenţie acestui aspect. De-a lungul anilor am

dacă cineva doreşte să deschidă sau să menţină un cont

reuşit să surprind mai mulţi manageri ai departamentului

aparţinând unei companii offshore, va fi nevoit să fie atent

de compliance cu acest test, evidenţiind astfel stupiditatea

la condiţiile impuse de bancă. Sunt conştient de faptul că

şi subiectivitatea regulilor. În ciuda acestui fapt, situaţia

pentru clienţi întrebările adresate de bancă sunt destul

nu s-a îmbunătăţit şi clienţii noştri s-au confruntat cu

de limitate, însă, credeţi-mă că nu are sens să vă enervaţi

aceleaşi probleme la deschiderea de conturi. Şi mă pot
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mândri cu faptul că am reuşit să discut cu un manager

Imaginaţi-vă numai cum ar fi să nu vă puteţi plăti parte-

al departamentului de compliance, acest lucru fiind, de

nerii, deoarece banca v-a îngheţat contul.

regulă, extrem de dificil pentru muritorii de rând. Aşadar
ce puteţi face dacă doriţi în continuare să deschideţi şi să

Deschideţi mai multe conturi!

utilizaţi un cont pentru o societate offshore?

Răspundeţi la întrebările adresate
de bancă!

Un singur cont nu este suficient. Pentru a reduce riscul
şi a evita posibilele neplăceri cauzate de situaţia descrisă
mai sus, este recomandat să deschideţi mai multe conturi,
în ţări şi regiuni geografice diferite, pentru aceeaşi compa-

Acest lucru este extrem de important. Mai ales dacă nu

nie. Importanţa acestui fapt a fost evidenţiată de criza ban-

sunteţi prezent la deschiderea contului, sau dacă semnătu-

cară din Cipru. Cu cât o societate ar avea mai multe locuri

ra dvs. de pe formularele trimise către instituţia financiară

în care a depus bani, cu atât mai mult ar putea beneficia de

este verificată de altcineva. Tocmai de aceea este impor-

pe urma garanţiei automate de 100 000 EUR. Având 1 000

tant să răspundeţi la orice întrebare suplimentară adre-

000 EUR la banca Laiki nu ar fi un avantaj, de moment

sată de bancă. După cum am menţionat deja,
atunci când clientul nu este de faţă, ni-

ce ai pierde cel puţin 900 000. În schimb, dacă
cineva ar avea 310 000 EUR, însă depuşi în
trei bănci diferite din Cipru, atunci ar

velul încrederii este mai scăzut. Este

pierde cel mult 10 000 EUR.

mai dificil pentru bancă să se familiarizeze cu activităţile clientului.

Nu vă enervaţi!

Reacţionaţi cât mai
rapid posibil!

Nu merită să vă întrebaţi „Dar
de ce solicită banca asemenea informaţii stupide”? Bancherul este

Nu trageţi de timp şi, pe cât

obligat să vă adreseze întreaga lui

posibil, răspundeţi imediat la în-

listă de întrebări, aşa că cel mai bine

trebările băncii. Nivelul încrederii în

este să cooperaţi. Cu toate că anumite în-

client nu va creşte dacă durează câteva
săptămâni ca acesta să ofere explicaţiile solicitate. Şi cu toate că este posibil ca banca să nu spună

trebări vi se pot părea complet ilogice, ofiţerul
bancar este obligat să vi le adreseze, iar întrebările de

nimic chiar şi câteva luni, Dvs. ar trebui să reacţionaţi cât

genul „cu ce se ocupa proprietarul bancar acum 20 de ani”

mai rapid. Dacă nu primesc un răspuns cât mai repede, ar

sunt perfect normale pentru sistemul lor. Banca încearcă

putea crede că aveţi nevoie de timp pentru a inventa unul.

de fapt să realizeze un dosar – un profil economic – care

Nu daţi informaţii false!

să includă informaţii detaliate despre societate, proprietarii săi beneficiari şi orice afacere autohtonă ar putea avea
aceştia. Desigur că analizează şi orice altă societate legată

Nu uitaţi că pe măsură ce utilizaţi contul, banca va
avea numeroase oportunităţi pentru a verifica informaţiile, partenerii, activităţile şi sumele, etc. furnizate de Dvs.
Banca vede tot prin intermediul transferurilor ce intră şi

de respectivul client, pentru a stabili un background real
al noii companii.

Fiţi foarte atenţi la schimbări!

ies din cont, iar software-ul împotriva spălării de bani le
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monitorizează şi verifică, pentru a elimina orice tranzac-

Perioada, regulile şi posibilităţile sunt în continuă

ţie suspectă. Poate fi extrem de neplăcut dacă banca blo-

schimbare. Este posibil ca ceea ce era valabil ieri, astăzi

chează contul până când primeşte explicaţiile solicitate.

să nu mai fie de actualitate. De exemplu, dacă nu demult
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era posibil să efectuăm tranzacţii în numerar în mod liber,

află Hong Kong şi Cipru, care oferă soluţii excelente din

astăzi posibilităţile au fost semnificativ restricţionate. Din

ambele puncte de vedere: înfiinţare de societăţi şi în ace-

punctul de vedere al sistemului financiar mondial, tran-

laşi timp jurisdicţii bancare, cu infrastructuri foarte bine

zacţiile în numerar au devenit într-un fel o categorie per-

dezvoltate.

secutată. Se crede ca aici există cel mai mare pericol de
spălare a banilor, de moment ce odată emis numerarul,

Este acesta începutul sfârşitului?

este imposibil să se monitorizeze cine îl primeşte şi unde
ajunge, în timp ce în cazul primirii de numerar, sursa sau
originea nu este clară.

Da şi nu. Desigur că cei obişnuiţi cu siguranţa, comoditatea şi anonimitatea oferite de băncile offshore în de-

Atunci când este posibil, înfiinţaţi o
societate într-o ţară în care puteţi
deschide şi cont bancar!

cursul ultimilor 20 – 30 de ani vor consideră că, de acum
înainte, totul este atât de restricţionat, încât nu se mai
merită. Desigur că aşa şi este. Însă, dacă luăm în considerare faptul că nu există alternativă, atunci este mai bine
să retragem o anumită sumă în fiecare lună folosind un

Aceasta este o tendinţă complet nouă. Pentru a preve-

card bancar, decât nimic. Posibilităţile au fost reduse, însă

ni „planificarea fiscală agresivă”, destul de multe bănci

nu au dispărut de tot. Ţinând cont de costuri, există încă

deschid conturi numai pentru societăţile înmatriculate în

în lume anumite soluţii, ce pot fi aplicate eficient şi con-

acea ţară şi care sunt direct legate de acea ţară din per-

venabil. Aceste opţiuni vor continua să existe şi în viitor,

spectiva afacerii şi pot dovedi acest lucru. Privind dintr-o

însă se află într-o continuă transformare. De regulă, atunci

perspectivă mai amplă, este posibil ca acest lucru să consti-

când dispare o posibilitate, apare alta nouă în schimb. Se

tuie de fapt condamnarea la moarte a acelor jurisdicţii off-

aplică aici şi teoria universal valabilă, conform căreia în

shore în care este încă posibilă înregistrarea de companii,

viaţă un singur lucru este constant, şi anume schimbarea.

însă care nu au infrastructura bancară necesară. Degeaba

Creativitatea omului de afaceri constă în faptul că este ca-

sunt Insulele Britanice Virgine extrem de populare, atâta

pabil să se adapteze la mediul aflat în continuă schimbare

timp cât nu pot satisface cerin-

şi să înţeleagă şi să aleagă

ţele bancare ale acelor câteva

cele mai potrivite alternati-

sute de mii de companii înre-

ve pentru el.

gistrate acolo. La polul opus se
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