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I dette kapitel vil vi tage et kort kig på, hvordan offshorelande kan bruges til at skære i din skattebetaling. De 
efterfølgende kapitler indeholder langt mere detaljerede oplysninger, men det er værd kort at forklare nogle skat-
teplanlægningsteknikker, før vi ser på nogle af de enkelte lavt beskattede lande.

De fleste lande vil beskatte dig i en af tre forskellige måder, baseret på:
• Kilden til din indkomst eller kapitalgevinster: Hvis din indkomst er afledt lokalt, vil de lokale skattemyndigheder 

beskatte dig på det.
• Dit bopælsland: Hvis du er bosiddende i et land, hvor det pågældende land har ret til at beskatte dig på din 

globale indkomst eller gevinst. Storbritannien gør dette.
• Dit hjemland: Det er sjældent, men er meget vigtigt, hvis den gælder. Nogle lande som f.eks. USA beskatter dig, 

hvis du er borger. Selv hvis du forlader landet, er du stadig nødt til at betale skat.

De fleste udviklede lande anvender de to første regler, selv om USA anvender alle tre i visse situationer. Det er 
nemt at se, hvordan to lande kan beslutte at beskatte samme indkomst.

Eksempel
Steven er en britisk statsborger og har en udenlandsk bankkonto i Spanien. Som
bosiddende i Storbritannien vil han være ansvarlig for britisk skat på hans globale indkomst, herunder hans 
spanske indkomst.

Men da han har spansk indtægt, vil Spanien beskatte denne. I dette tilfælde bliver det en dobbeltbeskatning-
saftale mellem de to lande. Skat betalt i Spanien kan krediteres Stevens britiske skattepligtige betaling.

Hvad hvis Steven anvendte en bank i et land uden skat, såsom Bahamas eller Caymanøerne?
I dette tilfælde ville der ikke være noget udenlandsk skat, da disse lande ikke opkræver skat. Dog vil der stadig 
være britiske skatter at betale, fordi personer der er bosiddende i Storbritannien er underlagt britisk skat af den 
globale indkomst.

Dette er afgørende at forstå, fordi det punkterer myten om, at offshorelande automatisk kan bruges til at und-
slippe skatter. Medmindre du er forsigtig med, hvordan du bruger dem, vil du ikke nyde nogen skattebesparelser.

Nogle bøger antyder, at du burde holde din indkomst privat, og derfor antyder de skatteunddragelse. I mange 
lande er det den hurtigste måde at havne i fængsel (eller i det mindste ende med at skulle betale betydelige 
bøder). Dette vil jeg aldrig rådgive omkring.

Du bør altid videregive de oplysninger,skattemyndighederne i dit hjemland kræver.

Hvert land har forskellige oplysningskrav. For eksempel kræver USA separat oplysning om udenlandske bank-
konti, hvor du har adgang. Andre lande som Storbritannien har ikke det krav.

Det er  hemmeligholdelse, som de europæiske og nordamerikanske skatteafdelinger ikke kan lide. Det har ført 
til vækst i aftaler om skatteoplysninger mellem lande, f.eks. fremkomsten af rentebeskatningsdirektivet som EU 
diskuterede på G20-mødet i april 2009 for at få fjernet offshorelande. Det ser vi nærmere på senere.
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