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INDLEDNING

Udenlandsk skatteplanlægning er blevet stadig mere populært, da flere og flere velhavende enkeltpersoner 
ønsker at undslippe høje skatter, der pålægges i mange af de rige industrilande.

Udenlandsk skatteplanlægning består af to hovedkomponenter:
1. Forstå skattereglerne i dit nuværende bopælsland
2. Forstå skatteordninger i andre lande.

Denne bog vil primært fokusere på den andet komponent: at identificere lande, der har lave skattesatser og 
giver dig mulighed for at betale mindre i skat.

Jeg vil se på, hvor du skal bo eller købe ejendom, hvis du ønsker at betale så lidt skat som muligt. Jeg vil også se 
på, hvordan udenlandske Trusts, selskaber og andre strukturer kan bruges.

ADVARSEL!
Husk altid, at dit hjemlands skattelovgivning vil påvirke din evne til at bruge lande med lav beskatning.

Søg altid professionel rådgivning, før du handler. International skat er et komplekst område, og jeg kan derfor 
ikke dække alt.

HVAD ER ET LAND MED LAV BESKATNING?
Først og fremmest vil jeg gerne forklare, hvad der menes med udtrykket Skattely’ – som det hedder på dansk – 
og opsummere fordelene, før jeg yderligere identificerer landene og teknikkerne for skatteplanlægning.

Et skattely (offshoreland) er et land, der gør det muligt at reducere, hvor meget skat du betaler.

Dette er et offshoreland, og selvom det er ret åbenlyst, er det værd at huske på formåletuden kun at fokusere 
på detaljerne.

Lad os slå fast fra starten. Der er ikke noget galt med at bruge et land med lav beskatning, så længe du er om-
hyggelig og ikke bryder nogen regler i dit bopælsland.

Mange bruger et offshoreland til at skjule deres penge fra skattemyndighederne i deres hjemlande. Det er ikke 
kun ulovligt. Det er tåbeligt, da du sandsynligvis vil blive fanget. Det kan resultere i høje bøder eller fæng-
selsstraf.

Men hvis du har den juridiske ret til at bruge et land med lav beskatning, vil det være ligeså tåbeligt at ikke 
udnytte alle muligheder for at maksimere din formue.

Det findes tre typer lande med lav skat:
• Lande uden skat
• Lande, hvor der ikke betales skat af udenlandsk indkomst
• Lande med lav skat.

LANDE UDEN SKAT
Disse er blot lande, som ikke har nogen af de tre primære direkte skatter:
• Ingen indkomstskat eller selskabsskat
• Ingen skat på kapitalgevinst
• Ingen arveafgift.


