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Renomowana firma powiernicza  

Działalność rozpoczęliśmy w 1998 r., a obecnie jesteśmy wiodącą 
grupą specjalizującą się w profesjonalnej obsłudze podmiotów 
gospodarczych, przede wszystkim na Cyprze (Centrala) i Malcie. 
W tych dwóch krajach świadczymy usługi obejmujące doradztwo 
podatkowe, zakładanie spółek i funduszy, zarządzanie spółkami 
oraz obsługę korporacyjną, skierowane do klientów 
międzynarodowych, którzy pragną zoptymalizować swoje 
zobowiązania podatkowe związane z inwestycjami w Rosji, WNP, 
na Ukrainie, w Indiach i Unii Europejskiej. 

Jesteśmy jedną z największych niezależnych grup oferujących 
specjalistyczne usługi multidyscyplinarne w pełnym zakresie – w 
tym celu zatrudniamy prawników, księgowych, byłych 
bankowców, biegłych rewidentów, doradców specjalizujących się 
w kwestiach podatkowych w wymiarze lokalnym i 
międzynarodowym oraz specjalistów w dziedzinie zarządzania 
majątkiem … 

dzięki czemu oferujemy wszystkie niezbędne usługi w 
jednym miejscu … od założenia … po likwidację! 

Zespół znakomitych specjalistów 

Szefem Grupy jest Aris Kotsomitis, uznawany za jednego z 
najlepszych ekspertów podatkowych na Cyprze. Zatrudniamy 75 
specjalistów (2011), w tym biegłych rewidentów i prawników z 
uprawnieniami brytyjskimi, byłych bankowców, doradców 
podatkowych, absolwentów szkół biznesu (MBA) i najlepszych 
uniwersytetów europejskich. 

Nasz Prezes i menedżerowie są pełnoprawnymi członkami 
licznych prestiżowych stowarzyszeń, instytutów i sieci 
międzynarodowych, skupiających specjalistów w dziedzinie 
podatków, prawa i rachunkowości. Regularnie uczestniczą w 
seminariach i konferencjach poświęconych zagadnieniom z 
zakresu prawa podatkowego, zarówno lokalnego (cypryjskiego i 
maltańskiego), jak i międzynarodowego, organizowanych na 
Cyprze i Malcie oraz za granicą. Ponadto prezentują lub publikują 
dzienniki, raporty i aktualności podatkowe dla naszych klientów. 

 

Członkowstwo w prestiżowych organizacjach zawodowych  

 

ICPAC - The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus 
  (Instytut Biegłych Rewidentów Cypryjskich) 
   
CBA - The Cyprus Bar Association 
  (Stowarzyszenie Prawników Cypryjskich) 
   

ITPA - The International Tax Planning Association 
  (Stowarzyszenie Międzynarodowego Planowania 

Podatkowego) 
   
STEP - The Society of Trust & Estate Practitioners 
  (Towarzystwo Zarządców Powierniczych i Majątku) 
   

EATI - The European - American Tax Institute 
  (Europejsko-Amerykański Instytut Podatkowy) 
   

IFA - The International Fiscal Association 
  (Międzynarodowe Stowarzyszenie Fiskalne) 
   

IoD - The Institute of Directors 
  (Instytut Dyrektorów) 
   

AOA - The Asia Offshore Association 
  (Azjatyckie Stowarzyszenie Działalności Zagranicznej) 
   
IFSP - The Institute of Financial Services Practitioners (Malta) 
  (Instytut Specjalistów ds. Usług Finansowych (Malta)) 
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Sieć profesjonalnych partnerów - pośredników 

Większość naszych klientów trafiła do nas z polecenia członków naszej 
międzynarodowej sieci profesjonalnych pośredników (księgowych, 
doradców podatkowych, prawników, bankowców, maklerów giełdowych). 

Zwykle FBS odpowiada za „cypryjski, maltański i brytyjski element” 
międzynarodowych struktur podatkowych konstruowanych przez 
doradców ds. międzynarodowego planowania podatkowego dla swoich 
klientów. 

Bezpośrednia obsługa międzynarodowa klientów 

Nasze usługi świadczymy również bezpośrednio w wymiarze 
międzynarodowym klientom końcowym – poszczególnym osobom, 
rodzinom, spółkom, korporacjom międzynarodowym i instytucjom 
finansowym. 

Profile klientów korporacyjnych 

Ogólnie nasze usługi są przeznaczone dla klientów prowadzących 
działalność między innymi w następujących branżach: 

 Handel międzynarodowy (import, eksport, pośrednictwo) 
 
 Marketing i dystrybucja 

 
 Spółki realizujące inwestycje w nieruchomości i finansowe w skali 

międzynarodowej 
 

 Spółki holdingowe 
 

 Spółki zarządzające prawami własności intelektualnej (prawa 
eksploatacji, patenty, znaki towarowe) 

 
 Spółki finansowe (w ramach grupy)  

 
 Inżynieria i Budownictwo  

 

 Bankowość, leasing i ubezpieczenia  
 
 Spedycja, zarządzanie flotą i transport morski 

 
 Internet i e-commerce 

 
 Druk i publikacje 

 
 Operacje centrali 

 
 Administracja i operacje skarbu 

 
 Rekrutacja pracowników i kadry kierowniczej 

 
 Usługi finansowe 

 
 Obrót papierami wartościowymi 

 
 Usługi profesjonalne  

 

Profile klientów indywidualnych 

 Poszczególne osoby i rodziny dysponujące znacznym 
majątkiem (high net worth) 

 
 Spadkobiercy 

 
 Osoby pracujące, mieszkające lub spędzające czas na 

emeryturze za granicą 
 

 Przedsiębiorcy, menedżerowie i specjaliści 
 

 Artyści, autorzy i sportowcy 
 

 Posiadacze praw własności intelektualnej 
 

 Inwestorzy międzynarodowi 
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Zasady świadczenia usług 

Świadcząc nasze usługi stosujemy procedury analityczne (due diligence) i 
poznaj swojego klienta (know-your-client) – zgodnie z przepisami 
lokalnymi i UE oraz najlepszymi praktykami zawodowymi. 

Usługi podatkowe i międzynarodowe struktury podatkowe 

Świadczymy usługi doradztwa podatkowego na poziomie krajowym oraz 
oferujemy międzynarodowe struktury podatkowe obejmujące spółki i inne 
podmioty cypryjskie, brytyjskie i maltańskie – samodzielnie lub w 
połączeniu z innymi podmiotami o statusie rezydenta w innych 
jurysdykcjach zagranicznych i/lub krajowych. 

Zakładanie spółek na Cyprze, Malcie i w innych jurysdykcjach 

Cypr i Malta to główne miejsca naszej działalności, lecz ponadto 
rejestrujemy spółki w innych jurysdykcjach (krajowym i zagranicznych), 
np. w Wielkiej Brytanii, na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, Seszelach 
etc.). 

Pełna obsług korporacyjna, księgowa i powiernicza  

Oferujemy usługi korporacyjne w pełnym zakresie, obejmującym 
zarządzanie, reprezentację i powiernictwo, jak również obsługę 
sekretarską i prawną, usługi administracyjne i specjalistyczne, 
księgowość, zakładanie rachunków bankowych i inne pomocnicze usługi 
bankowe. 

Usługi zarządzania spółkami 

Z tych usług korzystają głównie klienci, którzy oczekują od nas 
faktycznego zarządzania i kontrolowania ich spółek i ich aktywów, w pełni 
potwierdzonego protokołami oraz innymi dokumentami i czynnościach 
(np. wynajęte biuro, pracownicy, „aktywny” zarząd, fakturowanie, 
zarządzanie relacjami z bankami itp.), zgodnie z indywidualnymi 
wymaganiami klientów. 

Faktyczna obecność, ułatwiająca spełnienie wymogów uzyskania statusu 
rezydenta podatkowego, zyskuje na znaczeniu, zwłaszcza w przypadku 
klientów osiągających duże zyski. 

 
 

W celu uzyskania statusu rezydenta podatkowego często wymagane jest 
posiadanie zarządu i sprawowanie kontroli na poziomie lokalnym. 
Rezydencja podatkowa jest kluczowym kryterium, którego spełnienie 
warunkuje możliwość stosowania korzystnych zasad opodatkowania lub 
przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Fizyczna obecność, mocne dowody spełniania wymogów rezydencji 
podatkowej oraz uzasadniony ekonomicznie cel działalności to elementy, 
które nieustannie zyskują na znaczeniu w przypadku międzynarodowych 
struktur podatkowych. 

Usługi audytorskie 

Rekomendowane przez nas specjalistyczne firmy świadczą wszechstronne 
usługi audytorskie, w tym w zakresie ustawowego badania sprawozdań 
finansowych podmiotów prawa cypryjskiego i maltańskiego. Są to 
prawidłowo zarejestrowane firmy biegłych rewidentów, regulowane przez 
lokalne organy nadzoru nad biegłymi rewidentami. 

Pełna obsługa rodzin w zakresie międzynarodowego planowania i 
zarządzania majątkiem  

Nasze biuro specjalizujące się w obsłudze zamożnych rodzin, oferuje usługi 
w zakresie efektywnej koordynacji finansowej i zarządzania majątkiem. W 
ramach tej oferty biuro świadczy, koordynuje i zarządza wszystkimi 
specjalistycznymi usługami, jakich te rodziny mogą potrzebować w skali 
międzynarodowej (kwestie prawne i księgowe, zarządzanie podatkami, 
przepływami pieniężnymi, aktywami i inwestycjami, ubezpieczenia itp.). 

Obsługujemy ograniczoną liczbę rodzin, zachowując w najściślejszej 
tajemnicy wszystkie informacje o ich sytuacji finansowej, aktualnych 
potrzebach i celach. FBS zasadniczo występuje jako zaufany doradca 
rodziny, stanowiący jej część. 

Nieoznakowane biura z obsługą i biura wirtualne 

Za przystępną opłatę oferujemy nieoznakowaną powierzchnię biurową w 
najwyższym standardzie (na Cyprze) w położonych w centrum miasta 
renomowanych budynkach, wraz z odpowiednią obsługą (w wymiarze 
dostosowanym do potrzeb danej struktury korporacyjnej). Ponadto 
udostępniamy serwis biura wirtualnego, z pełną funkcjonalnością, po 
bardzo konkurencyjnych cenach. 
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Dla międzynarodowych klientów  

oczekujących wysoce elastycznej  

obsługi o wyjątkowej jakości… 

 
Focus Business Services 

Centrala na Cyprze 
SEVERIS - HOUSE 

 

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

Nicosia, CYPRUS 
 

Tél. : +357 22 456363 
Faks : +357 22 668180 

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

 

Biura: Cypr (Centrala Office) ■ Malta ■ Ateny ■ 
W. Brytania ■ Saloniki ■ Seszele 

 

CENTRALNY KONTAKT DLA NOWYCH KLIENTÓW 

newbusiness@fbscyprus.com 
enquiries@fbsmalta.com 

Tél. : +357 22 456363 
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 * FBS posiada w pełni wyposażone biura w Nikozji (centrala), na Malcie, w Atenach, Salonikach, Wielkiej Brytanii i na Seszelach. Wszystkie nasze biura znajdują się 
w centrum dzielnic biznesowych, w nowoczesnych budynkach wyposażonych w zaawansowane technologicznie systemy, z pełnym dostępem do miejsc parkingowych 
dla klientów i pracowników i z rozbudowanym zapleczem konferencyjnym, oraz w pełni wyposażonych, by najlepiej zaspokajać potrzeby biznesowe klientów. 



 

 

 


