Оффшорные новости

Гонконг HongKong (Xianggang Tebie Xingzhengqu) розташований у Східній Азії, на
узбережжі Південно-Китайського моря, включає острови Гонконг, півострів Коулун
і інші острови (назва, прийнята в Китаї - Сянган) і не є офшором згідно з
податковим законодавством більшості країн світу.
- Територія - 1,092 кв. км.
- Населення - 7,041,000 (2005 р.)
- Офіційні мови - англійська і китайський
- Законодавство засноване на британському загальному праві
- Основні статті експорту - одяг, ювелірні вироби та іграшки.
- Основні статті імпорту - сировина, обладнання.
- Оборот гонконгського валютного ринку - 50 млрд. доларів США щодня. Більшість
міжнародних банків проводить операції в Гонконгу
- Валюта - гонконгський долар (Hk $).
Після приєднання Гонконгу до Китаю в 1997 році, адміністративна та правова система
юрисдикції залишилася практично без змін і, головне, воно ніяк не вплинуло на
законодавство Гонконгу про компанії і їх оподаткування. Тому Гонконг залишається
дуже привабливою та популярною юрисдикцією в офшорній сфері.

Корпоративне законодавство

- Указ про компанії (Companies Ordinance), 1933
- Указ про оподаткування (Inland Revenue Ordinance), 1947
- Указ про реєстрацію підприємницької діяльності (Business Registration Ordinance),
1959
- Указ про безстрокову ренту і накопиченні капіталу (Perpetuities and Accumulation
Ordinance), 1970
- Указ про гербовий збір (Stamp Duty Ordinance), 1981

Форма компанії
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- Відкрита компанія з обмеженою відповідальністю (Public company limited by shares)
- Приватна компанія з обмеженою відповідальністю (Private company limited by
shares)
- Партнерство з обмеженою відповідальністю (Limited partnership)
- Крім того, у Гонконгу можлива реєстрація наступних видів діяльності: Філія
іноземної компанії (Branch), Приватний підприємець (Sole Proprietorship), Траст (Trust).

Дозволені види діяльності

- Відкрита компанія з обмеженою відповідальністю (Public company limited by
shares)> - Будь-яка не заборонена законом діяльність.
- Приватна компанія з обмеженою відповідальністю (Private company limited by
shares) - Будь-яка не заборонена законом діяльність.
- Партнерство з обмеженою відповідальністю (Limited partnership) зобов'язана
отримати дозвіл на свою діяльність, інакше воно втрачає статус обмеженого і вже всі
партнери несуть відповідальність за боргами і зобов'язаннями.

Термін реєстрації

21 день з дня надання всіх необхідних документів в регістр.

Можливість придбання готових компаній
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Законом не заборонено придбання вже зареєстрованих компаній. У певних випадках
може знадобитися внесення змін до бази даних національного реєстру компаній.
Переміщення компаній законом не передбачається, однак існує можливість ліквідації та
перереєстрації компаній.

Найменування компанії

Може бути представлено будь-якою мовою, що використовує латинський алфавіт.

Назва повинна закінчуватися словом &quot;Limited&quot; або абревіатурою
&quot;LTD&quot; позначають організаційно-правову форму компанії.

Назва не має збігатися з уже зареєстрованим в Реєстрі компаній. Спеціального
олу

дозв

вимагають
назви: &quot;British&quot;, &quot;Building Society&quot;, &quot;Chamber of Commerce&quot;,
&quot;Chartered&quot;, &quot;Co-operative&quot;, &quot;Imperial&quot;, &quot;Kaifong&quot;,
&quot;Mass Transit&quot;, &quot;Municipal&quot;, &quot;Royal&quot;, &quot;Savings
&quot;,&quot; Tourist Assosiation &quot;,&quot; Bank &quot;,&quot; Insurance &quot;,&quot;
Assurance &quot;,&quot; Re-Insurance &quot;,&quot; Fund Management &quot;,&quot; Asset
Management Investment Fund &quot;.

Необхідні документи для реєстрації

- Установчий договір у якому повинні бути зазначені найменування компанії,
юридична адреса, цілі створення компанії, факт того, що відповідальність членів
обмежена, величина акціонерного капіталу.
- Протокол установчих зборів компанії в якому повинні знаходитися відомості про
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внутрішніх положеннях компанії, зборах, директорів, секретаря, дивіденди, капіталізації
доходу.
- Підтвердження про формування статутного капіталу.
- Заява про призначення директорів компанії.

Юридична адреса

Надається реєстраційним агентом і повинен знаходиться на адміністративній території
юрисдикції. Використовується тільки для одержання поштової кореспонденції з
органів державної влади.

- Статутний капітал
- Для Відкритої компанії з обмеженою відповідальністю (Public company limited by
shares) мінімальна сума акціонерного капіталу - 1 $ Hk.
Рекомендована - 1000 $
Hk
- Для Приватної компанії з обмеженою відповідальністю (Private company limited by
shares) мінімальна сума акціонерного капіталу - 1 $ Hk.
Рекомендована - 1000 $ Hk
- Партнерство з обмеженою відповідальністю (Limited Partnership) не вимагає
статутного капіталу.

Акції

Дозволений випуск іменних акцій і привілейованих акцій з зазначенням номіналу, а
також акцій вимагають викупу та акцій з правом і без права голосу. Акції без
номінальної вартості заборонені.
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Відкрита компанія з обмеженою відповідальністю (Public company limited by shares) має
право випуску акцій на пред'явника. Мінімальний емісійний капітал - дві акції за
номінальною вартістю в 1 гонконгський долар кожна.
Відкрита продаж акцій дозволена, але перед цим компанія повинна опублікувати
проспект-оголошення про їх випуск.
Для передачі акцій не обов'язково мати схвалення загальних зборів акціонерів.

Приватної компанії з обмеженою відповідальністю (Private company limited by shares)
заборонено випуск акцій на пред'явника. Мінімальний емісійний капітал - дві акції за
номінальною вартістю в 1 гонконгський долар кожна.
Заборонена також відкритий продаж акцій, передача акцій може бути здійснена лише за
погодженням із загальних зборів акціонерів.

Акціонери

Акціонерами компанії можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, які є резидентами
будь-якої країни світу. Дозволено володіння акціями компанії з довірчого (трастовому)
договором.
Номінальні акціонери не заборонені.

Для Відкритої компанії з обмеженою відповідальністю (Public company limited by shares)
мінімальна кількість акціонерів - один, максимальне - не обмежена.

Приватна компанія з обмеженою відповідальністю (Private company limited by shares)
мінімум може мати два акціонери, максимум - 50. Якщо кількість акціонерів
зменшується до однієї особи, в цьому випадку залишився акціонер несе повну
відповідальність всім своїм майном за пред'явленими боргами або судових позовів
компанії.

Партнерство з обмеженою відповідальністю (Limited partnership): мінімум 2 партнера,
максимум - 20 партнерів. Партнерство засновується двома фізичними або юридичними
особами будь-якої резидентності.
Відповідальність усіх
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партнерів крім Генерального обмежена їх власну частку в партнерстві, яку вони не
мають права забрати поки партнерство існує.
Також, вони не мають права брати активну участь в управлінні партнерством або
доручати це третім особам.

Директора

Для Відкритої компанії з обмеженою відповідальністю (Public company limited by shares)
мінімальна кількість директорів - дві юридичні або фізичні особи, які є резидентами
будь-якої країни світу. Наявність номінального директора в компанії не заборонено. П
ри відкритій підписці на акції компанії юридичні особи повинні бути виведені зі складу
директорів.

Для Приватної компанії з обмеженою відповідальністю (Private company limited by
shares) мінімальна кількість директорів - одна юридична або фізична особа, яка є
резидентом будь-якої країни світу. Наявність номінального директора в компанії не
заборонено.
При відкритій підписці на акції
компанії юридичні особи повинні бути виведені зі складу директорів.

Партнерства з обмеженою відповідальністю (Limited partnership) необхідний як мінімум 1
партнер, що має необмежену відповідальність по боргах і зобов'язаннях партнерства.
Саме він стає Генеральним Партнером, що здійснює управління підприємством.

Секретар компанії

Кожна компанія повинна мати корпоративного секретаря, який повинен бути
резидентом Гонконгу і може бути як фізичним, так і юридичною особою. Також
можлива наявність номінального секретаря.

Проведення зборів акціонерів / директорів
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Збори директорів і акціонерів обов'язкові і повинні проводиться щорічно на
территориии будь-якої держави. Не пізніше 21 дня до дати проведення має бути
відправлене повідомлення про збори.
Крім зборів
акціонерів допускаються надзвичайні загальні збори.

Вимоги до фінансового обліку

Всі компанії зобов'язані вести фінансовий та бухгалтерський облік за встановленими
законом правилами. Обов'язкова щорічна подача фінансової звітності до органів з
контролю за сплатою податків та надання результатів аудиторської перевірки діяльності
компанії, складеного уповноваженим аудитором, сертифікованим членом Гонконгського
Товариства Бухгалтерів.

Інформація, доступна за вимогою третіх осіб

Відомості про директорів та акціонерів компанії (імена, адреси, частка в акціонерному
капіталі).

Оподаткування

Якщо джерело доходів компанії знаходяться за межами адміністративної території
Гонконгу, то комерційна діяльність такої компанія не піддається оподаткуванню на
прибуток. Не стягуються також ПДВ, податки на дивіденди і відсотки. Компанія
оплачує тільки щорічну державну фіксоване мито за продовження комерційної ліцензії
(Business Registration Fell), котра вноситься протягом місяця з дня реєстрації і потім
щорічно в день першої оплати.

Доходи з джерел у Гонконгу підлягають оподаткуванню за ставкою в 17.5% від
величини чистого доходу. Також, з нерезидентів Гонконгу - власників авторських прав
стягується поворотний податок на прибуток у розмірі 5,25%.
Валютний контроль відсутній.
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Документи, що зберігаються в реєстраційному офісі

Фінансова звітність, установчі документи в оригіналі.

Банківські рахунки компанії

Закон не обмежує компанію у виборі банків і країн їх розташування, а також загальна
кількість рахунків, необхідних для власних комерційних потреб. Законом
забезпечується конфіденційність інформації про банківські операції компанії.

Договору про уникнення подвійного оподаткування

Зараз діють повні й обмежені угоди про уникнення подвійного оподаткування (з авіа-та
судоперевозки) з наступними країнами: Австралія, Австрія, Бахрейн, Бельгія, Бірма,
Бразилія, Бруней, Великобританія, В'єтнам, Німеччина, Ізраїль, Індія, Індонезія, Італія,
Канада , Катар, Китай, Люксембург, Маврикій, Малайзія, Непал, Нідерланди, Нова
Зеландія, Норвегія, ОАЕ, Оман, Пакистан, Росія, Сінгапур, США, Таїланд, Туреччина,
Філіппіни, Франція, Швейцарія, Шрі-Ланка, Естонія, Південна Корея , Японія.
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