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O societate fiduciară recunoscută şi consolidată 
 
Ne-am început activitatea în anul 1998, iar în prezent suntem un Grup de 
vârf care oferă servicii profesionale şi corporative, cu sedii în special în 
Cipru (sediu central) şi Malta. Oferim servicii de consultanţă fiscală, 
servicii legate de constituirea societăţilor şi a fondurilor şi de administrare 
a societăţilor, precum şi servicii corporative în Cipru şi Malta clienţilor 
internaţionali care doresc să îşi consolideze poziţia fiscală a investiţiilor în 
Rusia, CSI, Ucraina, India şi Uniunea Europeană. 

 

Suntem unul dintre cele mai importante Grupuri independente, complete, 
multidisciplinare şi profesionale cu parteneri interni precum avocaţi, 
contabili, foşti bancheri, auditori, consultanţi/consilieri fiscali locali şi 
internaţionali şi administratori de patrimoniu … 

 

care furnizează întreaga gamă de servicii profesionale necesare 
sub un singur acoperiş … de la constituire … până la desfiinţare! 

 

O echipă de profesionişti de înalt nivel 

Grupul este condus de Aris Kotsomitis, recunoscut drept unul dintre cei 
mai importanţi experţi fiscali din Cipru. Dispunem de o echipă 
profesionistă formată din 75 de membri (2011), incluzând contabili 
calificaţi în Marea Britanie şi avocaţi, foşti bancheri, consultanţi fiscali 
specializaţi, absolvenţi cu MBA şi ai universităţilor europene de top. 

 

Preşedintele şi managerii Grupului sunt membri deplini ai unor asociaţii, 
instituţii şi reţele fiscale, juridice şi contabile internaţionale de prestigiu. 
Aceştia participă în mod regulat la seminarii şi conferinţe fiscale de nivel 
local şi internaţional, în Cipru, Malta şi în străinătate şi prezintă sau publi-
că jurnale, rapoarte sau actualizări fiscale pentru clienţii noştri. 

 
 

Afilieri profesionale de prestigiu 
 
 
 
   
ICPAC - The Institute of Certified Public Accountants of 

Cyprus 
  (Institutul Contabililor Publici Autorizaţi din Cipru) 

   
CBA - The Cyprus Bar Association 
  (Asociaţia Barourilor din Cipru) 
   
ITPA - The International Tax Planning Association 
  (Asociaţia de Planificare Fiscală Internaţională) 
   
STEP - The Society of Trust & Estate Practitioners 
  (Asociaţia Profesioniştilor în Fonduri Fiduciare şi 

Moşteniri) 

   
EATI - The European - American Tax Institute 
  (Institutul Fiscal European – American) 
   
IFA - The International Fiscal Association 
  (Asociaţia Fiscală Internaţională) 
   
IoD - The Institute of Directors 
  (Institutul de Administraţie) 
   
AOA - The Asia Offshore Association 
  (Asociaţia Offshore din Asia) 

   
IFSP - The Institute of Financial Services Practitioners 

(Malta) 
  (Institutul Consultanţilor de Servicii Financiare 

(Malta)) 
   
   
   

   
   
   

 

www.fbscyprus.com 
www.fbsmalta.com 

 



O reţea de asociaţi – intermediari profesionişti  

Majoritatea clienţilor ne-au fost recomandaţi de membrii reţelei 
noastre internaţionale de intermediari profesionişti (contabili, 
consilieri fiscali, avocaţi, consultanţi, bancheri, agenţi de bursă). 

În general, FBS este furnizorul „elementului cipriot, maltez şi 
britanic” pentru structurile fiscale internaţionale stabilite de 
planificatorii şi consilierii fiscali internaţionali pentru clienţi lor. 

O bază internaţională de clienţi direcţi 

Furnizăm de asemenea servicii direct clienţilor finali la nivel 
internaţional; persoane fizice, familii, societăţi, corporaţii 
multinaţionale şi instituţii financiare. 

Profilurile clienţilor corporativi 

În general, serviciile noastre vizează următoarele tipuri de 
activităţi desfăşurate de clienţii noştri (listă non-exhaustivă): 

 Comerţ internaţional (import, export, regim de comision) 
 

 Marketing şi distribuţie 
 

 Societăţi de investiţii imobiliare sau financiare la nivel 
internaţional 

 
 Societăţi de portofoliu 

 
 Societăţi specializate în redevenţe, brevete şi mărci 

înregistrare  
 

 Societăţi financiare (de grup)  
 

 Inginerie şi construcţii 
 

 Bănci, leasing şi asigurări 
 
 Societăţi de transport, gestiunea transporturilor şi operaţiuni 

maritime 
 

 Internet & comerţ electronic 
 
 Servicii de tipărire şi editare 

 
 Operaţiuni ale sediilor sociale 

 
 Administraţie & gestionarea trezoreriei 

 
 Agenţii de ocupare a forţei de muncă şi recrutare personal 

executiv  
 
 Servicii financiare 

 
 Tranzacţionarea cu titluri de valoare 

 
 Societăţi de servicii profesionale 

 

Profilurilor clienţilor persoane fizice 

 Persoane fizice şi familii cu disponibilităţi financiare ridicate  
 
 Moştenitori 

 
 Expatriaţi care lucrează, locuiesc sau sunt pensionaţi în 

străinătate  
 

 Antreprenori, directori şi specialişti 
 

 Artişti, autori şi sportivi 
 

 Titulari ai drepturilor de proprietate intelectuală 
 

 Investitori internaţionali 
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Verificarea prealabilă în furnizarea serviciilor 

Respectăm procedurile de verificare prealabilă şi de cunoaştere a clientelei 
privind furnizarea serviciilor noastre, aşa cum este prevăzut de legislaţia sau 
regulamentele locale sau europene şi de cele mai bune practici profesionale. 

Servicii fiscale şi structurare fiscală internaţională 

Furnizăm consultanţă fiscală şi servicii legate de respectarea obligaţiilor 
fiscale la nivel local cât şi structurare fiscală internaţională societăţilor ciprio-
te, malteze şi britanice şi  altor entităţi din structurile fiscale internaţionale; 
independente sau în asociere cu entităţi rezidente în alte jurisdicţii offshore 
şi/sau onshore. 

Constituirea societăţilor – în Cipru, Malta şi alte jurisdicţii 

Cipru şi Malta constituie principalele noastre jurisdicţii, însă oferim servicii 
de înregistrare a societăţilor în numeroase alte jurisdicţii (offshore şi 
onshore precum Marea Britanie, Insulele Virgine Britanice, Seychelles şi 
altele). 

Servicii corporative, contabile şi fiduciare complete 

Oferim servicii corporative complete incluzând servicii de gestiune, 
reprezentanţă şi fiducie, servicii de secretariat şi juridice specifice 
societăţilor, servicii administrative şi profesionale, evidenţă contabilă, 
contabilitate, deschiderea de conturi bancare şi servicii de asistenţă 
bancară. 

Servicii de administrare a societăţilor 

Aceste servicii sunt preferate de clienţii care solicită administrare şi control 
real şi/sau de substanţă pentru societăţi, confirmate prin procese-verbale 
justificative şi alte documente şi informaţii corespunzătoare (precum spaţii 
de birouri închiriate, personal, Consiliu de administraţie „activ”, facturare, 
gestiune bancară etc.) conform cerinţelor specifice. 

Substanţa este esenţială, în special pentru niveluri ridicate de profit, în 
vederea consolidării criteriului de rezidenţă fiscală. Rezidenţa fiscală 
presupune în general ca administrarea şi controlul societăţii să se realizeze 
la nivel local. 

 
 
 

Rezidenţa fiscală este extrem de importantă pentru a putea beneficia 
de regimuri de impozitare scăzută şi/sau acces la reţele de tratate 
privind evitarea dublei impuneri. Substanţa, o rezidenţă fiscală solidă şi 
scopul comercial şi economic constituie ingrediente din ce în mai 
căutate în structurile fiscale internaţionale. 

Servicii de audit 

Oferim o gamă completă de servicii de audit, inclusiv auditul statutar al 
entităţilor juridice cipriote şi malteze prin intermediul reţelei noastre de 
firme recomandate. Firmele sunt firme de audit înregistrate, membre 
depline ale organismelor de auditare reglementate la nivel local. 

Servicii complete specifice „family office” (asociaţii familiale 
pentru gestionarea patrimoniului) la nivel internaţional şi 
planificare imobiliară 

Destinat familiilor cu disponibilităţi financiare ridicate, pachetul nostru 
complet „family office” presupune coordonare şi gestionare financiară, 
furnizând, coordonând şi gestionând toate serviciile profesionale 
solicitate de familiile cu disponibilităţi financiare ridicate la nivel 
internaţional (servicii juridice, contabile şi fiscale, gestionarea fluxurilor 
de numerar, gestionarea activelor – investiţiilor, asigurări şi altele). 

Oferim servicii unui număr limitat de familii şi păstrăm 
confidenţialitatea tuturor informaţiilor legate de situaţiile financiare 
globale, nevoile speciale permanente şi obiectivele familiale identificate 
ale acestora. 

FBS acţionează în esenţă în calitate de consilier familial de încredere – 
o extensie a familiei. 

Spaţii de birouri amenajate nepersonalizate şi servicii pentru 
birouri virtuale 

Punem la dispoziţie spaţii pentru birouri amenajate nepersonalizate 
(Cipru) în clădiri de referinţă situate în centrul oraşului la preţuri 
competitive şi niveluri de servicii exclusive (necesare pentru a obţine 
substanţă adecvată în cadrul structurilor corporative), precum şi 
servicii complete pentru birouri virtuale la preţuri foarte competitive. 
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Pentru clienţii internaţionali 

care îşi doresc un nivel ridicat de receptivitate 

şi o calitate excepţională a serviciilor … 

 
 
 

 
Focus Business Services  

Sediu Central Cipru 
SEVERIS HOUSE 

*9, Archbishop Makarios III Ave. 
 P.O. Box 22784, CY-1524  

Nicosia, CIPRU 
Tel.: +357 22 456363  
Fax: +357 22 668180  

email:aris.kotsomitis@fbscyprus.com 
web: www.fbscyprus.com 

 
Birouri: Cipru (Sediu Central) ■ Malta ■ Atena ■ 

Marea Britanie ■ Salonic ■ Seychelles 
 

DATE DE CONTACT ESENŢIALE PENTRU SOCIETĂŢI NOI 
newbusiness@fbscyprus.com 

enquiries@fbsmalta.com 
Tel.: +357 22 456363 

 
www.fbscyprus.com 
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* FBS îşi desfăşoară activitatea prin intermediul birourilor complet dotate din Nicosia (sediu central), Malta, Atena, Salonic, Marea Britanie şi Seychelles. 
Toate birourile noastre sunt situate în „centrul districtului financiar”, în clădiri de birouri moderne, de înaltă tehnologie cu acces la spaţiile de parcare 
pentru clienţi şi personal, spaţii ample pentru săli de conferinţă care sunt complet dotate şi echipate pentru a corespunde nevoilor dumneavoastră de 
afaceri. 

 
 



 


