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Vi ved, at der er masser af forskellige lande, der kan bruges til at oprette et udenlandsk selskab. Men hvad er 
fordelene, og under hvilke omstændigheder skal udenlandske selskaber bruges?

I de følgende sider vil jeg illustrere den brede vifte af anvendelser, som et udenlandsk selskab kan bruges til. Hvis 
noget af dette gælder for dig, bør det første skridt være at få råd fra en kvalificeret skatteekspert.

HANDELSVIRKSOMHEDER
Med nedbrydningen af mange handelshindringer og nem international kommunikation, herunder vækst af in-
ternettet, er der virkelig et globalt marked derude. Flere virksomheder søger derfor at sprede deres vinger og 
ekspandere i udlandet. I disse situationer kan du få betydelige fordele ved at skatplanlægge.

Et simpelt trin er at etablere et udenlandsk selskab, der kan være en del af din handelsvirksomhed. Dette kan 
først og fremmest bruges til at købe eller videresælge varer mellem koncernens selskaber.

Internationale handelsvirksomheder kan bruge denne opsætning til at etablere et mellemled og derved akkumu-
lere overskud i en lav-skatteregion.

Mange vælger at basere et udenlandsk handelsselskab på Cypern, Irland og Isle of Man i EU, eller længere væk i 
Panama, De Britiske Jomfruøer og Bahamas.

VIRKSOMHEDER FOR PROFESSIONELLE TJENESTE
Visse personer, der yder professionel tjeneste, bruger ofte udenlandske selskaber. Dels for aktiv beskyttelse (de 
er bekymret for at blive sagsøgt), og dels til skatteplanlægning.

Personer, som dette er: 
• Advokater
• Læger
• Designere
• Konsulenter
• Entertainere.

Disse personer kan ofte opnå visse betydelige skattebesparelser ved at oprette et udenlandsk selskab.

Hvordan fungerer det? Det udenlandske selskab kan indgå en kontrakt med en person til at levere tjenester til 
kunderne uden for sit hjemland. Dette kan derefter aktivere en personlig indtægt, der bliver akkumuleret, fri for 
skat, i udenlandsk jurisdiktion.

Hvis det udenlandske selskabs plan er at gen-investere pengene i en skattefri jurisdiktion, kan der derved skabes 
en investering i en fremtidig skattefri indtægt.

Eksempel
Steve, en freelance programmør er bosiddende i Storbritannien og britisk hjemmehørende. Som britisk statsbor-
ger vil han blive beskattet i England på sin globale indkomst.
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