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Vennootschappen
Een family office kan u ondersteunen bij het oprichten of beheren van een
buitenlandse houdstermaatschappij (holding). Door een aanzienlijk aantal
vermogende families, en hun family offices, wordt bij het structureren van vermogen
een International Business Company gebruikt.
Deze vennootschappen worden historisch gezien opgericht in een jurisdictie zoals Panama,
de Britse Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden, Belize e.d. Deze jurisdicties kennen een
bijzonder aantrekkelijk belastingsysteem voor aldaar opgerichte vennootschappen die hun
inkomsten genereren buiten de landsgrenzen.
Het traditionele gebruik van International Business Companies
De voornaamste eigenschap van een International Business Company is dat inkomsten die
buiten de jurisdictie (van oprichting) worden gegenereerd of buiten die jurisdictie worden
gehouden, onbelast zijn in die specifieke jurisdictie. Op basis hiervan wordt een dergelijke
vennootschap regelmatig door een family office gebruikt als de top holding voor een
grensoverschrijdende vennootschappelijke structuur, indien dit in het land van de
uiteindelijke aandeelhouders fiscaal gezien ook aantrekkelijk en compliant is.
Door middel van zo'n structuur is het mogelijk om de winst die gegenereerd wordt in het
familiebedrijf (door middel van een dividenduitkering) te distribueren naar een belastingvrije
omgeving. Hierdoor wordt belastingheffing bij de eigenaren tijdelijk uitgesteld. In de
International Business Company kan de winst worden gecummuleerd tot het moment dat
deze uiteindelijk (gedeeltelijk) wordt uitgekeerd aan de familie(leden). Deze finale distributie
wordt in het merendeel van de gevallen wel belast in het land waar de familieleden wonen.
Om verder uitstel van heffing te creëren adviseert een family office vaak om de aandelen van
de topholding te laten houden door een trust of een stichting. Naast aandelen in een
familiebedrijf worden ook vaak privé-vliegtuigen, jachten en onroerend goed gehouden via
een structuur waarin een International Business Company een rol speelt.

Bescherming van uw privacy
Ook bescherming van de privacy kan een belangrijke reden zijn voor de family office om een
internationale houdstermaatschappij op te richten. Er is een groot aantal landen in de wereld
waar het beter is als niet algemeen bekend is wie de eigenaar van een succesvol bedrijf is,
aangezien dit de veiligheid van het gezin in gevaar kan brengen (bijv. risico op ontvoering,
afpersing, politieke druk, etc.). Aangezien de meeste offshore companies (nog steeds) niet
geregistreerd staan in een publiek register (i.e. Kamer van Koophandel) kunnen ze gebruikt
worden als een extra laag tussen de actieve vennootschappelijke structuur en de familie die
de aandelen houdt om de privacy van de familie te waarborgen. Indien er onshore
vennootschappen worden gebruikt, wordt om de privacy van de uiteindelijke eigenaar te
beschermen vaak een structuur opgezet bestaande uit meerdere vennootschappen.
Opkomende jurisdicties
Er is een groeiende internationale druk op belastingparadijzen om meer transparantie.
Daarnaast legt de internationale gemeenschap steeds meer druk op jurisdicties die geen
inkomsten- of vennootschapsbelasting heffen. Als gevolg van deze ontwikkeling worden
steeds vaker alternatieve jurisdicties zoals Ierland, Malta, Singapore, Zwitserland en Nieuw
Zeeland gebruikt om een buitenlandse (offshore)vennootschap op te richten. Dit soort
jurisdicties hebben ook aantrekkelijke belastingregimes, maar deze regimes zijn vaak iets
verder ontwikkeld. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een minimaal belastingtarief van
10% of iets hoger. Internationaal wordt een tarief van 10% als het absoluut laagst
aanvaardbare percentage aan belastingheffing gezien. Dit tarief wordt vervolgens
gecombineerd met allerlei vrijstellingen(verschillend per jurisdictie). Het resultaat hiervan is
een effectieve belastingdruk die zeer laag tot nihil is. Ook family offices volgen deze
ontwikkeling en structureren daarom steeds vaker via dit soort alternatieve jurisdicties.
Een goede family office in Zwitserland biedt over het algemeen een flink aantal diensten aan
met betrekking tot buitenlandse holdings. Het kan uw familie ondersteunen met
belastingadvies met betrekking tot een solide internationale holding structuur. En vaak kan
de family office ook bij het oprichten van een buitenlandse vennootschap ondersteuning
verlenen, of hierbij een coördinerende rol spelen, of de houdstermaatschappij namens de
familie beheren. Ook kan een family office als directeur van een vennootschap of als
nominee aandeelhouder acteren.
FOSS Family Office Services Switzerland ondersteunt u bij het selecteren van de family
office die exact die dienstverlening aanbiedt met betrekking tot vennootschappen die u zoekt.
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