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Uma sociedade fiduciária reconhecida e bem estabelecida
Filiações em associações profissionais de prestígio
Iniciámos a nossa atividade em 1998 e neste momento somos um
Importante Grupo de Serviços Profissionais e Empresariais, com
presença principal no Chipre (Sede) e em Malta. Prestamos serviços de
consultadoria fiscal, constituição de empresas e fundos, serviços
empresariais e de gestão de empresas no Chipre e em Malta a clientes
internacionais que procuram otimizar a situação fiscal dos seus
investimentos na Rússia, CEI, Ucrânia, Índia e União Europeia.
Somos um dos maiores Grupos Profissionais Independentes
Multidisciplinares e de Serviço Completo com parceiros internos como
advogados,
contabilistas,
ex-banqueiros,
auditores,
profissionais/consultores fiscais internacionais e locais e gestores de
fortunas…
que presta a gama completa dos serviços profissionais
necessários sob um mesmo teto… desde a constituição… à
liquidação!
Uma equipa de profissionais altamente qualificados
O Grupo é presidido por Aris Kotsomitis, reconhecido como um dos
maiores especialistas em fiscalidade no Chipre. Empregamos uma
equipa de 75 profissionais (2011), incluindo contabilistas e advogados
qualificados no Reino Unido, ex-banqueiros, consultores especializados
em fiscalidade, detentores de MBA e licenciados das principais
universidades europeias.
O nosso Presidente e os nossos gestores são membros a tempo inteiro
de várias associações, institutos e redes internacionais de prestígio,
nas áreas da fiscalidade, contabilidade e jurídica. Participam
regularmente em seminários e conferências especializados em
fiscalidade no Chipre e em Malta e fiscalidade internacional no Chipre,
Malta e noutros países e apresentam ou publicam revistas, relatórios e
atualizações fiscais para os nossos clientes.

ICPAC

-

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus
(Instituto de Revisores Oficiais de Contas do Chipre)

CBA

-

The Cyprus Bar Association
(Ordem dos Advogados do Chipre)

ITPA

-

The International Tax Planning Association
(Associação Internacional de Planeamento Fiscal)

STEP

-

The Society of Trust & Estate Practitioners
(Sociedade dos Profissionais de Fundos e Património)

EATI

-

The European - American Tax Institute
(Instituto dos Impostos Euro-Americano)

IFA

-

The International Fiscal Association
(Associação Fiscal Internacional)

IoD

-

The Institute of Directors
(Instituto de Directores)

AOA

-

The Asia Offshore Association
(Associação Offshore da Ásia)

IFSP

-

The Institute of Financial Services Practitioners
(Malta)
(Instituto de Profissionais de Serviços Financeiros
(Malta))
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Uma rede de associados/intermediários profissionais



Bancos, locação financeira e seguros



Empresas de transporte marítimo, gestão de navios e
operações marítimas



Internet e comércio eletrónico



Impressão e publicação



Operações da sede social



Administração e gestão de tesouraria



Empresas de contratação e recrutamento de executivos



Serviços financeiros



Negociação de títulos

Perfis de clientes empresariais



Empresas de serviços profissionais

De uma maneira geral, os nossos serviços destinam-se aos seguintes tipos
de atividades do cliente (lista não exaustiva):

Perfis de clientes particulares

A maioria dos nossos clientes foi-nos recomendada por membros da nossa
rede internacional de intermediários profissionais (contabilistas,
consultores fiscais, advogados, consultores, banqueiros e corretores da
bolsa).
Geralmente, é a FBS que fornece o “elemento cipriota, maltês e britânico”
das estruturas fiscais internacionais estabelecidas por responsáveis de
planeamento fiscal e consultores internacionais para os respetivos
clientes.
Uma carteira de clientes internacionais diretos
Também prestamos os nossos serviços diretamente a clientes finais a
nível internacional: particulares, famílias, empresas, multinacionais e
instituições financeiras.



Comércio internacional (importação, exportação, comissão de
agência)



Marketing e distribuição



Empresas com investimentos efetivos ou financeiros a nível
internacional



Sociedades holding



Sociedades de gestão de direitos de autor, patentes e marcas
comerciais



Sociedades de financiamento (do grupo)



Engenharia e construção



Indivíduos e famílias com elevado património líquido



Herdeiros de fortunas



Expatriados a trabalhar, residir ou em situação de reforma fora
do seu país



Empreendedores, executivos e profissionais



Artistas, autores e atletas



Detentores de propriedade intelectual



Investidores internacionais
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Processos de “due diligence” na prestação de serviços
Seguimos processos de “due diligence” e procedimentos de “conhecer
bem o seu cliente” na prestação dos nossos serviços, conforme previsto
nas legislações ou regulamentações locais e da UE e nas melhores
práticas profissionais.
Serviços fiscais e estruturação fiscal internacional
Prestamos serviços de consultadoria fiscal e de cumprimento das
obrigações fiscais a nível nacional, bem como de estruturação fiscal
internacional que envolvem a utilização de sociedades e outras entidades
cipriotas, britânicas e maltesas em estruturas fiscais internacionais; em
isolado ou em conjunto com entidades residentes noutras jurisdições
offshore e/ou onshore.
Constituição de empresa – no Chipre, em Malta e noutras
jurisdições
O Chipre e Malta são as nossas principais jurisdições, mas também
registamos empresas num número selecionado de outras jurisdições
(offshore e onshore, como o Reino Unido, IVB, Seicheles e outras).
Serviços empresariais, de contabilidade e de administração
abrangentes
Prestamos serviços empresariais abrangentes, incluindo serviços de
gestão, representação e administração, serviços de secretariado e
jurídicos às empresas, serviços de administração e profissionais,
contabilidade, abertura de contas bancárias e serviços de apoio bancário.
Serviços de gestão de empresas
Este serviço é o preferido dos clientes que desejam que proporcionemos
uma gestão real e controlo e/ou presença física às suas empresas,
totalmente comprovado por atas justificativas e outros documentos e
factos apropriados (como espaço de escritório alugado, pessoal, Conselho
de Administração “ativo”, faturação, gestão bancária, etc.), sujeito a
requisitos específicos.

O domicílio fiscal exige frequentemente que a gestão e o controlo da empresa
sejam exercidos a nível local. O domicílio fiscal é de importância primordial
para beneficiar de baixas taxas fiscais e/ou aceder a redes de convenções de
dupla tributação. A presença física, um domicílio fiscal sólido e uma finalidade
comercial-económica são ingredientes cada vez mais desejáveis nas estruturas
fiscais internacionais.
Serviços de auditoria
As empresas recomendadas da nossa rede prestam uma vasta gama de
serviços de auditoria, incluindo revisão legal de contas de entidades jurídicas
cipriotas e maltesas. As empresas são sociedades de auditoria registadas e
membros a tempo inteiro de organismos de auditoria regulados a nível local.
Serviços completos internacionais de património familiar e
planeamento imobiliário
Destinados a famílias com elevado património líquido, os nossos serviços
completos de património familiar oferecem uma coordenação e gestão
financeira eficaz na medida em que executam, coordenam e gerem todos os
serviços profissionais exigidos por famílias com elevado património líquido a
nível internacional (serviços jurídicos, de contabilidade, fiscais, de fluxo de
caixa, de ativos – gestão do investimento, seguros e outros).
Prestamos serviços a um número limitado de clientes familiares e mantemos
um conhecimento completo e altamente confidencial das suas situações
financeiras globais, das suas necessidades específicas contínuas e dos seus
objetivos familiares identificados.
A FBS funciona basicamente como um consultor de confiança da família – uma
extensão da família.
Espaço de escritório com serviço sem marca e serviços de escritório
virtual
Oferecemos espaço de escritório com serviço topo de gama sem marca
(Chipre) em edifícios de prestígio localizados no centro a preços competitivos e
níveis de serviço exclusivos (necessários para uma presença sólida em
estruturas empresariais), bem como serviços completos de escritório virtual a
preços muito competitivos.

É cada vez mais importante, especialmente no caso de elevados níveis de
lucros, estabelecer uma presença como forma de reforçar o critério de
domicílio fiscal.
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Para o cliente internacional
que busca uma elevada capacidade de
resposta e qualidade de serviço excecional…
Focus Business Services
Cyprus Head Office
SEVERIS HOUSE
*9, Archbishop Makarios III Ave.
P.O. Box 22784, CY-1524
Nicosia, CYPRUS
Tel.: +357 22 456363
Fax: +357 22 668180
email: aris.kotsomitis@fbscyprus.com
Web site: www.fbscyprus.com
Escritórios: Chipre (Sede) ■ Malta ■ Atenas ■
Reino Unido ■ Salónica ■ Seicheles
CONTACTO CENTRAL PARA NOVOS CLIENTES
newbusiness@fbscyprus.com
enquiries@fbsmalta.com
Tel.: +357 22 456363
www.fbscyprus.com
www.fbsmalta.com
*A FBS opera a partir de escritórios totalmente equipados em Nicósia (sede), Malta, Atenas, Salónica, Reino Unido e Seicheles. Todos os nossos
escritórios se situam no "coração da zona comercial central da cidade" em edifícios modernos e de alta tecnologia com acesso completo a parques de
estacionamento para clientes e colaboradores, vastas instalações de salas de conferências e estão totalmente equipados para satisfazer ao máximo as
suas necessidades empresariais.

