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Informacje ogólne
Brytyjskie Wyspy Dziewicze (BVI) były kolonią brytyjską na morzu Karaibskim od 1672 roku. Część
łańcucha wysp Dziewiczych składa się przede wszystkim z wysp takich jak Tortola, Anegada, Virgin
Gorda, Jost Van Dyke oraz 32 mniejszych, w większości niezamieszkałych.
BVI to centrum międzynarodowego biznesu od roku 1980, które nieustannie dostosowują swoje
prawo do warunków panujących w danym czasie, w celu pozostania w centrum zainteresowania
biznesowego. BVI zostały wpisane także na „białą listę” krajów, które dostosowały swoje przepisy
podatkowe zgodnie z postanowieniami Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OECD).
Także Rejestr Statków na Wyspach Dziewiczych (VISR) został wpisany do jednej z kategorii
Brytyjskiego Rejestru „Red Ensign”.
Łączna liczba wszystkich spółek zarejestrowanych na BVI wynosi 700 000. Każdego miesiąca
rejestrowanych jest ponad 5 000 nowych spółek.
Wymogi dotyczące spółki
Minimalny kapitał zakładowy

Jeden udział

Minimalna liczba udziałowców

Jeden

Minimalna liczba dyrektorów

Jeden

Dyrektorzy nierezydenci

Dozwolony

Udziały na okaziciela

Dozwolony

Zarząd sprawowany przez dyrektora
korporacyjnego (Spółka)
Sekretarz Spółki
Dostępność spółek gotowych (shelf companies)
Dozwolone zakończenia nazw spółek

Tak
Opcjonalnie
Tak
Limited, Unlimited, (SPV) Limited, Corporation,
Incorporated, Société Anonyme, Sociedad
Anonima, możliwość używania skrótów:
Ltd., Ultd, Corp., Inc., SPC czy S.A.

Wymogi lokalne
Zarejestrowana siedziba/agent

Tak

Lokalni dyrektorzy

Nie

Lokalny sekretarz

Nie

Konieczność odbywania zgromadzeń na BVI

Nie
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Państwowy rejestr dyrektorów

Nie

Państwowy rejestr udziałowców

Nie

Wymogi roczne
Roczna deklaracja podatkowa

Nie

Składanie sprawozdania finansowego

Nie

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez
dyrektorów spółki

Tak

Czas rejestracji spółki

Jeden dzień

Gotowe spółki (shelf companies)
Dokumenty niezbędne do rejestracji spółki

Dostępne
Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia
paszportu, rachunek za media potwierdzający
adres zamieszkania oraz oryginalna opinia
bankowa dla każdego udziałowca, dyrektora

BVI konwersja udziałów na okaziciela
Zgodnie ze zmianami w prawie Brytyjskich Wysp Dziewiczych od dnia 1 styczna 2010 roku, wszystkie
spółki założone przed 1 stycznia 2005 roku mające stosowne zapisy mówiące o możliwości wydania
udziałów/akcji na okaziciela w swojej umowie spółki powinny to prawo z niej usunąć.
BVI ustawa o spółkach (BVIBCA)
Nowy BVIBCA, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku łącznie z Międzynarodową ustawą o
spółkach z 1984 (Ustawa IBC) oraz ustawa o spółkach (Cap 285) dotyczą zasad prowadzenia
działalności, rejestracji spółek na BVI. Zgodnie z BVIBCA, zarejestrowany agent BVI jest upoważniony
do zakładania spółek na BVI.
Od 1 stycznia 2006 roku wszystkie spółki na BVI rejestrowane są zgodnie z przepisami BVIBCA, które
stanowią najważniejszy akt prawny dotyczący rejestracji spółek na BVI. Nowe ustawodawstwo zostało
wprowadzone w celu ujednolicenia prawa na terenie całego BVI, a w szczególności dyrektywy
oszczędności podatkowej EU oraz kodeksu postępowania EU dotyczacego opodatkowania działalności
gospodarczej.
Nowe BVIBCA zachowuje wiele zalet ustawy IBC, a w szczególności:
•
•
•
•
•

Założenie spółki w ciągu jednego dnia
Zwolnienie ze wszystkich podatków na BVI np.: podatku dochodowego, opłat skarbowych,
dywidend, odsetek, czynszów, należności licencyjnych oraz odszkodowań
Wysoki poziom poufności
Ograniczenia ustawowe dotyczące uzupełniania dokumentów
Łatwość administracji i obsługi
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BVIBCA stosowana jest do:
•
•
•
•
•
•
•

Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością bez możliwości wydania udziałów
Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z możliwością wydania nowych udziałów
Nieograniczona spółka z możliwością wydania nowych udziałów
Nieograniczona spółka bez możliwości wydania nowych udziałów
Ograniczone spółki celowe
Wydzielone spółki inwestycyjne

BVIBCA pozwala także wybrać nazwę dla spółek zarejestrowanej na BVI. Spółki te mają możliwość
używania w nazwach obcych znaków, co jest dodatkowym atutem dla Klientów z Państw wschodu.
Przeniesienie standardów ładu korporacyjnego:
•

Nowa ustawa określa zasady prowadzenia rejestrów dyrektorów spółek przechowywanych w
siedzibie spółki

Konkluzja
Ze względu na strategiczne położenie geograficzne, stabilną gospodarkę oraz brytyjski system prawny
i polityczny, BVI była i pozostaje jedną z najbardziej atrakcyjnych jurysdykcji międzynarodowej
działalności gospodarczej.

Uw agi:
Wyżej przedstawione informację należy traktować, jako ogólny opis, który nie stanowi oferty. Niezbędne jest
uzyskanie profesjonalnego doradztwa. Totalserve Management Limited z przyjemnością pomoże Państwu
w tym zakresie. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.
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