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Românii cu offshore-uri p?r?sesc Europa. În urma scandalurilor în care au fost
implicate paradisurile fiscale, tot mai mul?i investitori caut? s?-?i mute banii din UE.
Mai mult, potrivit exper?ilor, este posibil ca în urm?torii ani offshore-urile s? fie
complet paralizate de dorin?a mai multor state de a nu mai avea cet??eni care nu î?i
pl?tesc d?rile. Din cauza acestor ini?iative, Europa este în pericol s? piard? sume
imense de bani, pentru c? de?in?torii acestora le vor muta în jurisdic?ii mai lini?tite,
cum ar fi Emiratele Arabe, Dubai sau Abu Dhabi.
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„Majoritatea clien?ilor au început s?-?i relocheze conturile firmelor offshore din Europa la
b?nci extracomunitare“, a declarat, pentru PUTEREA, Andrei Papanicoglu, Filings Specialist
pentru Evedex L.L.C., firm? ce se ocup? cu constituirea de offshore-uri. „Desigur, începând cu
luna trecut?, practic destina?ia offshore favorit? a românilor, Cipru, a devenit pentru mul?i un
co?mar. Vorbim, cel pu?in pentru o vreme, de dispari?ia unui paradis fiscal. Evedex a decis
ca pentru moment s? sisteze fondarea de companii noi în Cipru. Practic, la acest moment ne
concentr?m eforturile pentru relocarea conturilor bancare deschise la b?nci din Cipru de c?tre
clien?ii no?tri la b?nci extracomunitare. În contextul actual, pierzând practic o jurisdic?ie
important?, s-a redus num?rul de înmatricul?ri de firme în regim offshore cu aproape o treime”
a declarat Papanicoglu.
Acesta a mai declarat c? la momentul actual se observ? o sc?dere puternic? a apetitului
investitorilor pentru jurisdic?iile europene. „Companiile offshore reprezint? în continuare cea
mai important? solu?ie de optimizare fiscal? ?i de protec?ie a averii, îns? de acum înainte
cred c? putem vorbi de o diminuare considerabil? a interesului investitorilor pentru jurisdic?iile
europene. De asemenea, sunt de preferat b?ncile extracomunitare pentru care secretul
bancar constituie o prioritate”, a men?ionat reprezentatul Evedex.
Ionel Bl?nculescu: Paralizie

Persoanele ?i companii care î?i desf??oar? activitatea prin intermediul companiilor offshore
vor trebui s? î?i mute activitatea din ??ri ca Cipru, din motive de stabilitate ?i siguran?? a
banilor, a declarat analistul Ionel Bl?nculescu. „În offshore-uri sunt trei tipuri de companii sau
indivizi care î?i vireaz? banii. Prima categorie sunt companiile care folosesc paradisurile
fiscale pentru optimizare fiscal?, adic? cu scopul de a evita anumite taxe ?i impozite din ?aramam?. În contexul actual de incertitudine, ele vor continua s? foloseasc? offshore-urile, dar se
vor muta în alte ??ri. Adic? vor pleca din Cipru ?i vor merge în Malta sau Luxembourg. A doua
categorie sunt cei care vor s? î?i ascund? banii. Vorbim aici de politicieni care nu vor ca
averile lor s? fie cunoscute, de oameni care î?i iau so?ii tinere ?i vor ca o bun? parte a banilor
s? fie în siguran??. Ace?tia, la fel ca prima categorie, vor continua s? se foloseasc? de
avantajele paradisurilor, schimbând, în acela?i timp, loca?ia. Acum, a treia categorie este cea
care a creat cele mai multe probleme. Mai exact, afacerile ilegale, cum ar fi contrabanda sau
traficul de orice fel. La acestea se adaug? ?i cei care ob?in bani din acte de corup?ie. Aici e
problema din cauz? c?, în ultima vreme, tot mai multe ??ri intr? în baza de date automat? de
raportare bancar?, adic? va fi dificil ca cineva s? mai p?streze secrete sumele aflate în
str?in?tate”, a precizat analistului.
Acesta a mai men?ionat c?, din cauza ini?iativei Fran?ei, exist? ?ansa ca în câ?iva ani toate
offshore-urile s? fie complet paralizate. „Cipru a fost îngenuncheat, Slovenia la fel.
Luxembourg, Malta ?i Liechtenstein relaxeaz? secretul bancar. Este clar c? unul dintre
efectele crizei, vizibil abia acum, este dispari?ia paradisurilor fiscale. Fran?a e vârf de lance
acum, care a anun?at c? vrea distrugerea offshore-urilor din Europa ?i din restul lumii. Pentru
ei, paradisul fiscal e orice ?ara care nu vrea s? transmit? datele financiare ale clien?ilor lor
francezi. În doi-trei ani vor fi paralizate. Va fi foarte dificil pentru cei care vor s? ascund? bani
s? o mai fac?”, a declarat Ionel Bl?nculescu.
Cristian Pârvan (AOAR): Populism
Secretarul general al Asocia?iei Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Cristian Pârvan,
consider? c? tot scandalul din jurul paradisurilor fiscale este unul populist, f?cut cu scopul de
a ar?ta oamenilor de rând, care au sus?inut ??rile din timpul crizei, c? s-a început s? se ia
m?suri împotriva celor avu?i. „În termen scurt, offshore-urile nu mor. Ele au fost f?cute de
companiile cu mul?i bani. Trebuie s? în?elegem c? ce se spune acum, se spune pentru c?
marea partea a crizei a fost sus?inut? de cei mul?i ?i acum e timpul s? se transmit? ni?te
mesaje de egalitate. Asta e stratagema. Toate m?surile propuse pân? acum pentru controlul
paradisurilor fiscale contravin teoretic cu libera circula?ie a capitalurilor. Oricum, ce s-a
întâmplat în Cipru era cunoscut înc? de la intrarea acestuia în UE. Per total, eu cred c? tot ce
se va întâmpla va fi s? se publice înc? o sut? de nume sonore ca s? fie mul?umit? lumea
obi?nuit? ?i gata”, a declarat Pârvan.
Gabriel Biri?: Isterie
Expertul în fiscalitate Gabriel Biri? consider? c? dorin?a Fran?ei de a distruge paradisurile
fiscale, cel pu?in în Europa, nu va aduce nici un benefiu Uniunii, pe motiv c? to?i banii vor fi
transfera?i în alte paradisuri ca Emiratele Arabe ?i Dubai. „Când ne referim la offshore-uri, cu
excep?ia Liechtensteinului, nu sunt multe care s? fie jurisdic?ii offshore în adev?ratul sens al
cuvântului. Defini?ia unui offshore este ca nivelul impozitelor s? fie zero, s? fie doar o tax?
anual? pentru licen?a companiei ?i s? nu existe o raportare oficial? a venitului. Ca exemplu,
România a avut 32% venituri fiscale în PIB, iar Cipru a avut 36%. Cum po?i s? îl nume?ti

offshore, atunci când clar nu e. Ce au ??ri ca Cipru, ca Malta, este un regim favorabil pentru
companiile de holding. De aceia sunt ?i numite „international financial center”. Acum, dac?
Europa va omorî aceste ??ri, care au ie?it din s?r?cie nu prin industrie, ci prin servicii
financiare, atunci omori g?ina cu ou?le de aur. Dac? le omori, trimi?i toate acele miliarde în
Emiratele Arabe sau Dubai. Aceast? isterie nu va ajuta cu nimic UE. Eu cred c? este doar o
doz? foarte mare de populism”, concluzioneaz? Biri?.
Bani de?inu?i de români în paradisuri fiscale:
2-3 % din PIB
3-4 miliarde de euro
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