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Emigreren
Emigratie naar een fiscaal vriendelijk land is voor vermogende particulieren, en hun family
offices, een veelvuldig gebruikte methode om belasting te besparen. In veel gevallen kan
een family office in Zwitserland u ondersteunen bij uw emigratie en het verkrijgen van de
eventueel noodzakelijke verblijfsvergunningen.
Emigratie wordt steeds populairder
Al vele decennia emigreren vermogende particulieren of hele families naar fiscaal vriendelijke
landen zoals, Zwitserland, Engeland, Monaco, Dubai, Malta, Singapore, Hong Kong, Curaçao en
andere vergelijkbare jurisdicties. Zeker het laatste decennium is emigreren om belasting te
besparen in populariteit gestegen. De achterliggende redenen hiervoor zijn verbeterde
mogelijkheden van communicatie (in het bijzonder mobiel internet, Skype etc.) die het
eenvoudiger maken in contact te blijven met verwanten en het bedrijf en daarnaast zijn er veel
betere, regelmatigere en goedkopere vliegverbindingen die het veel eenvoudiger maken te reizen
tussen het oorspronkelijke woonland en het land waar naartoe is verhuisd.
Emigratie om te optimaliseren
Het grote voordeel van het definitief verlaten van het oorspronkelijke woonland is dat hiermee in
de meeste gevallen bijzonder grote belastingbesparingen kunnen worden gerealiseerd. Vaak is
het ook een noodzaak om het vermogen van de familie en de familieleden te beschermen. Soms
is het voor de juiste vermogensplanning het beste als de gehele familie emigreert en in andere
gevallen ontstaan er al interessante belastingbesparingsmogelijkheden op het moment dat één of
enkele familieleden naar een ander land verhuizen.
Tevens kan het emigratieland door de familie of hun multi-family office geselecteerd worden op
basis van o.a. klimaat, infrastructuur en stabiele politieke situatie. Een andere reden waarom
tegenwoordig veel emigratie plaatsvindt, is dat de kinderen van vermogende particulieren op
school zitten of naar de universiteit gaan in landen zoals Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en
de Verenigde Staten van Amerika. Een family office kan bij dit laatste punt vaak ook goede
ondersteuning verlenen.
Structureren is bij emigratie een noodzaak
Vermogende families verhuizen vaak naar Monaco, Zwitserland en Engeland (Londen).
Daarnaast bestaan er echter ook andere fiscaal aantrekkelijke en interessante maar minder
bekende alternatieven. Voor personen die het staatsburgerschap houden van een land in de
Europese Unie (EU) en willen emigreren naar een ander land in de EU of Zwitserland is dit geen
probleem. Maar voor personen die geen staatsburger zijn van een EU-land of Zwitserland, kan
emigratie naar Engeland of Zwitserland minder eenvoudig zijn.

In alle gevallen van emigratie is zorgvuldige planning noodzakelijk, zeker in het geval het
besparen van belasting de achterliggende reden is. Iedereen die emigratie overweegt om fiscale
redenen, dient gepast fiscaal advies in te winnen bij een gerenommeerd (fiscaal) juridisch
advieskantoor voordat de verhuizing plaatsvindt.
Voor sommige landen zal het niet noodzakelijk zijn om fiscaal te structureren voor aankomst in
het nieuwe land, echter juist in het geval van bedrijfseigenaren (DGA) is het van essentieel
belang dat de family office het vertrek uit het land van oorsprong zorgvuldig plant. Dit om te
voorkomen dat de DGA geconfronteerd wordt met negatieve fiscale gevolgen en om de beoogde
positieve effecten te waarborgen. Structuren die o.a. vaak in combinatie met emigratie gebruikt
worden, zijn trusts, private placement levensverzekeringspolissen en het verplaatsen van de
vennootschap. Vaak is het ook noodzakelijk om vooraf de benodigde verblijfsvergunningen aan
te vragen.

Emigreren naar de Bahama's
Strategisch gelegen net voor de kust van Florida, biedt het Gemenebest van de Bahama's zijn
ingezetenen een fiscaalvriendelijk klimaat met vrijstelling van inkomsten- en vermogensbelasting.
Al kennen de meesten van ons de Bahama's vooral als typische vakantiebestemming - het biedt
reeds sinds lange tijd een veilige en stabiele woonomgeving voor vermogende families vanuit de
hele wereld.

Emigreren naar Dubai
Een groeiend aantal vermogende families is geïnteresseerd in emigreren naar Dubai, één van de
zeven emiraten van de Verenigde Arabische Emiraten. Strategisch gelegen tussen Afrika, Azië
en Europa zijn de Verenigde Arabische Emiraten uitstekend bereikbaar. Naast een aangenaam
klimaat gedurende ten minste 6 maanden per jaar, biedt Dubai u een grote diversiteit aan
mogelijkheden bij onroerend goed investeringen, een kosmopolitische lifestyle en volledige
vrijstelling van inkomstenbelasting.

Emigratie naar Hong Kong
Hong Kong is een jurisdictie die aan populariteit wint als bestemming voor vermogende families
vanuit de hele wereld om naartoe te emigreren. Naast het feit dat Hong Kong een aantrekkelijk
territoriaal inkomstenbelastingsysteem kent, is het ook een bruisende jurisdictie voor wie een
nieuw bedrijf wil oprichten, en de belangrijkste toegangspoort tot China. Gecombineerd met het
feit dat men er geen vermogensbelasting of successierechten is verschuldigd, en het een van de
meest vrije economieën is – zolang het ten minste een SAR is –, is het duidelijk dat Hong Kong
tot de aantrekkelijkste emigratiebestemmingen in Azië behoort.
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Emigreren naar Jersey
Jersey presenteert zichzelf al tijden als attractieve jurisdictie om naar te emigreren. Om
vermogende families over te halen naar het eiland te emigreren, heeft Jersey specifieke
wetgeving ontwikkeld voor zogeheten High Value Residents. Zij die kwalificeren als High Value
Resident
profiteren
van
een
verlaagd
inkomstenbelastingtarief.
Omdat
de
vennootschapsbelastingtarieven laag zijn, is Jersey ook voor ondernemende families een
aantrekkelijke jurisdictie om naar toe te emigreren.

Emigratie naar Luxemburg
Luxemburg is een interessant alternatief voor emigratie, vooral voor EU-ingezetenen. Centraal
gelegen tussen België, Frankrijk en Duitsland biedt het een aantrekkelijk fiscaal klimaat,
interessante cultuur en uitstekende mogelijkheden om uw bedrijf te vestigen.

Emigreren naar Monaco
Het Vorstendom van Monaco is weliswaar vrij klein, maar wel degelijk een populaire jurisdictie
voor vermogende families vanuit de hele wereld om naartoe te emigreren. Los van het feit dat
Monaco geen inkomstenbelasting, vermogensbelasting of successierecht heft, vinden
vermogende families Monaco ook attractief vanwege de aantrekkelijke geografische ligging en
het feit dat het voor een buitenlander redelijk gemakkelijk is om zich in Monaco als inwoner te
vestigen. Dit laatste is ook van toepassing op families afkomstig van buiten de EU.

Emigratie naar Singapore
Hoewel Singapore voornamelijk bekend is als financieel centrum, is het tevens een interessante
jurisdictie om naartoe te emigreren. Als gevolg van het territoriale belastingregime betalen
ingezetenen van Singapore slechts belasting over inkomstenaanwas binnen Singapore en
inkomsten afkomstig uit Singaporese bronnen. Singapore wil vooral succesvolle vermogende
ondernemers aantrekken via het Singapore Global Investor Programme. Aanvragers kwalificeren
voor een permanente verblijfsvergunning wanneer zij een aanzienlijk bedrag direct of indirect
investeren in de jurisdictie.

Emigreren naar het Verenigd Koninkrijk
Londen is een van de populairste bestemmingen voor vermogende families. Als u naar het het
Verenigd Koninkrijk emigreert dan heeft u de mogelijkheid om de voordelen van de "nondomiciled" belastingheffing te genieten. Dit systeem kan alleen gebruikt worden door personen
die niet geboren en getogen (niet domicileerd) zijn in het Verenigd Koninkrijk. Onder de nondomiciled belastingheffing worden personen die geëmigreerd zijn naar het Verenigd Koninkrijk
enkel belast over inkomsten en winsten die worden gegenereerd in het Verenigd Koninkrijk, die
opkomen op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk (inclusief lokale bankrekeningen) of die
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worden gegenereerd buiten het Verenigd Koninkrijk en daarna naar het Verenigd Koninkrijk
worden overgeboekt.

Emigreren naar Zwitserland
Een groot aantal Kantons in Zwitserland biedt vermogende families die willen emigreren naar
Zwitserland de mogelijkheid om (vooraf) met de lokale belastingautoriteiten te onderhandelen
over een vast bedrag aan te betalen inkomsten- en vermogensbelasting dat los staat van het
daadwerkelijk genoten jaarlijkse inkomen en hun wereldwijd gehouden vermogen. De jaarlijkse
consumptieve besteding van de desbetreffende familie vormen de grondslag voor de
onderhandelingen met de belastingautoriteiten. Deze regeling wordt de Pauschale/Forfait
genoemd; een afspraak met betrekking tot een forfaitaire belastingheffing.

Emigratie naar andere landen
Zwitserse multi-family offices kunnen u ook ondersteunen bij emigratie naar andere fiscaal
vriendelijke jurisdicties. Emigratie naar landen zoals Gibraltar, Malta en Portugal maakt het
mogelijk om gebruik te maken van speciale belastingregimes voor vermogende particulieren.
Onder dit soort belastingregimes betaalt u weinig tot geen belasting, verkrijgt u een
verblijfsvergunning en verkrijgt u over het algemeen visumvrije toegang tot alle Schengenlanden.
Daarnaast is emigratie naar jurisdicties zoals Dubai, Andorra of een tropisch eiland
zoals Bermuda altijd een optie aangezien daar in het geheel geen inkomstenbelasting,
vermogensbelasting of schenkings- en successierecht wordt geheven.
Hoewel emigratie naar de bovengenoemde jurisdicties gepaard kan gaan met aanzienlijke
belastingbesparingen, kan emigratie naar andere landen fiscaal juist zeer negatief uitpakken.
Voorbeelden van dit soort landen zijn de Verenigde Staten van Amerika, Frankrijk en Duitsland.
Tot slot zijn er voor een aanzienlijk aantal andere landen hele goede mogelijkheden om het
vermogen van de familie voor het moment van verhuizen zo te structureren (via trusts, private
placement levensverzekeringen, etc.) dat de belastingdruk voor de familie significant daalt.
Een in Zwitserland gevestigde multi-family office kan u ondersteuning bieden bij het opzetten en
uitvoeren van emigratiestrategieën en het voldoen aan lokale regel- en wetgeving. Aangezien
vermogende families steeds meer internationaal georiënteerd zijn, zou ondersteuning bij
emigratie een van de belangrijkste services moeten zijn van een goede family office in
Zwitserland.
Onze dienstverlening
Regelmatig ondersteunen wij families die de intentie hebben te verhuizen naar Monaco,
Zwitserland, Engeland of andere jurisdicties. Aarzelt u niet contact met ons op te nemen indien u
vragen heeft over onze activiteiten als tussenpersoon voor multi-family offices of indien u de
voordelen en mogelijkheden wilt bespreken van emigratie. Wij kijken er naar uit u van dienst te
zijn.
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