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Neden İsviçre'de bir aile ofisiyle çalışmalısınız?
Kendi aile ofisinizi kurmayı ya da mevcut olan birini kullanmaya başlamayı düşünürken,
konumuna çok dikkat etmelisiniz. İstikrarsız bir ülke veya bölgedeki bir çoklu aile ofisini
kullanmak istemezsiniz, çünkü bir aile ofisi kullanmanın kilit sebeplerinden biri servetinizi
korumaktır. Bu yüzden İsviçre aile ofisi konusunda tercih edilen yerlerden biridir.
Politik, ekonomik ve finansal olarak istikrarlı, finansal hizmet sağlayıcılarına kolay erişimi olan, iyi
bir altyapı sunan bir ülkede konumlanmış ve (potansiyel) personelin iyi eğitimli ve deneyimli
olduğu bir aile ofisi sağlayıcısı kullanmak istersiniz. Risk yönetimi ve kontrol ve coğrafi çeşitlilik
dâhilinde, çoğu varlıklı aile kendi ülkeleri dışından sunulan hizmetlere de sahip olmak isterler.
Güvenli bir liman olarak İsviçre
İsviçre 1848'den beri bağımsız bir federasyon ve tarihi yedi yüzyıldan eskiye dayanıyor. İsviçre
1815'ten bu yana tarafsız bir ülke ve 1848'den bu yana da herhangi bir savaşta yer almadı.
İsviçre'nin siyasi rejimi doğrudan bir demokrasi olduğundan, İsviçre nüfusu (sunulan) tüm federal
ve yerel yasalarda direkt bir etkiye sahip. İsviçre dünyada böylesi doğrudan bir demokratik politik
sisteme sahip olan birkaç ülkeden biri.
İsviçre'nin ekonomisi son derece istikrarlıdır. Geniş çeşitlendirme ve güçlü ülke içi talep
sayesinde, İsviçre ekonomisi istikrarlı şekilde büyüyor ve dünya genelindeki ekonomik ve finansal
krizlerden olumsuz etkilenmiyor. Anayasal borç arası sayesinde, İsviçre devleti 2008'de başlayan
finansal krizden beri her yıl bütçe fazlası vermeyi başarıyor ve bunun sonucunda bugün İsviçre
dünyanın en düşük devlet borçlanma oranlarından birine sahip ve AAA-derecesine sahip en son
ülkelerden biri.
İsviçre'deki para birimi olan İsviçre Frangı, uzun zamandır dünya genelinde güvenli liman
niteliğindeki bir para birimi olarak görülüyor ve son yıllarda çok fazla değer kazandı (İsviçre AB'ye
ve Euro bölgesine üye değil).
İsviçre'deki (finansal) altyapı
Güvenli (özel) bankalara olan yakınlık kilit rol oynuyor, zira bir aile ofisinin birincil görevlerinden
biri servetinizi yönetmektir. İsviçreli özel bankalar, servet yönetimi endüstrisinde çok uzun süredir
dünya lideri durumundalar ve dünyanın en iyi kapitalize edilmiş bankalarından bazıları İsviçre'de
bulunuyor. Basel, Cenevre, Lugano ve Zürih'te geniş çaplı özel bankalar bulabilirsiniz.
Çok deneyimli, motive, doğru ve eğitimli personel ve finansal deneyim direkt olarak İsviçre'den
sağlanabilir. Ancak daha önemlisi, şu anda dünyanın başka bir yerinde bulunan bu tür bir
personelin İsviçre'ye yerleştirilmesine de çalışılabilir; zira İsviçre, çok yüksek yaşam
standartlarından dolayı dünyadaki en yaşanılası ülkelerden biridir. Ve bugünlerde İsviçre'ye

yerleşmek çoğu yabancı için kolay. Tüm bunlar, doğal olarak İsviçre'yi varlıklı ailelerin
(üyelerinin)yerleşmesi için çok çekici bir hâle getiriyor.
İsviçre'nin çok çekici bir kurumsal gelir vergisi sistemine sahiptir. Kurumsal gelir vergisi oranları
göreceli olarak düşüktür ve İsviçre pek çok ülkeyleçifte vergilendirme anlaşmaları imzalamıştır.
İsviçre vergi kurumları çok profesyoneldir. Aynı zamanda İsviçre'nin saygın, güvenilir ve sağlam
bir hukuk sistemi vardır ve vergi danışmanları, hukuk firmaları, varlık planlama uzmanları,
noterler, denetim firmaları gibi üst sınıf (finansal) uzmanlara ev sahipliği yapmaktadır.
Dahası, İsviçre'deki altyapı, hem Cenevre'de hem de Zürih'te birinci sınıftır. İki şehirde de, çoğu
doğrudan olmak üzere dünyanın her yanına uçuş bağlantıları olan mükemmel havaalanları var ve
bu havaalanlarından şehir merkezlerine yirmi dakika içerisinde ulaşılabiliyor.
Lahey sözleşmesi
İsviçre'nin "Tröstlerin Tanınmasında Lahey Sözleşmesi"ne erişiminin ardından, İsviçre'deki bir aile
ofisi, olumsuz vergi yaptırımları doğmaksızın, bir ailenin tröst yapısı içinde Mutemet olarak görev
yapabilir.
Tüm bu unsurlar, İsviçre'yi çoklu aile ofisi kullanmak ya da kendi tek ofisinizi açmak için en iyi
yerlerden biri yapıyor. Bir aile ofisi sadece servetinizi yönetmekle kalmaz, aynı zamanda kendi
ülkeniz umduğunuzdan ve beklediğinizden daha istikrarsız bir hâle geldiği takdirde servetinizi
güvenceye alma ve koruma işlevi de görür.
Aracılık hizmetlerimiz
İsviçre'nin çoklu aile ofisi ile çalışmak veya taşınmak için tercih ettiğiniz yer olması anlamındaki
çekiciliğine dair daha fazlasını konuşmak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin. Tüm merak
ettiklerinizi cevaplamaktan mutluluk duyacağız.
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