IN TOP 10 FISCALE PARADIJZEN ZIJN...

Geen belastingen geen probleem
Vereist: minstens 40.000 euro per
jaar na zeven jaar

BAHAMA'S
O% taks

Je hebt massa's geld en wil daar zo
weinig mogelijk belastingen op
betalen? Advocatenkantoor Bradley
Hackford helpt je verhuizen met zijn
jaarlijkse top 10 van
belastingparadijzen. Niet alleen de
belastingdruk, maar ook de
snelheid van de administratie,
levenskwaliteit, veiligheid en locatie
van het land werden in rekening
gebracht.Want geld alleen maakt
niet gelukkig, toch?
HEIDI GABEL

ANTIGUA EN BARBUDA
0% taks
Vereist: 224.000 euro voor
burgerschap en woning vanaf
358.000 euro
De eilandstaat, gelegen in het
oostelijke deel van de Caraïbische
Zee, staat voor het eerst in het
favorietenlijstje en belandt meteen
op de eerste plaats. Inwoners
moeten er dan ook geen belasting
betalen op geld dat uit het
buitenland komt. Voorwaarde is wel
dat ze eerst de Antiguaanse
nationaliteit verwerven, en dat is
niet bepaald gratis. Wie
staatsburger wil worden, moet
daarvoor 250.000 dollar (223.834
euro) op tafel leggen én is verplicht
om een woning tussen 400.000 en
800.000 dollar (358.134 en 716.268
euro) te kopen.
VERENIGD KONINKRIJK
0% taks
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Het Verenigd Koninkrijk heeft een
apart statuut in het leven geroepen,
voor inwoners die hun domicilie in
een ander land houden. Concreet
betalen buitenlanders geen
belasting op hun inkomsten
gedurende de eerste zeven jaren
dat ze in het VK wonen. Daarna
moeten ze jaarlijks een vast bedrag
betalen. Dat varieert tussen de
30.000 en 90.000 pond (40.6510
en 121.953 euro), afhankelijk van
hoelang men al van het statuut
geniet.
MONACO
0% taks
Vereist: 500.000 euro op bank
Een klassieker in het lijstje. Met
uitzondering van Franse
staatsburgers, moeten de inwoners
van het prinsdom geen belastingen
op inkomsten, kapitalen of
erfenissen betalen. Om toegelaten
te worden tot het eerder selecte
clubje van Monegasken, moet je
wel eerst een rekening openen bij
een lokale bank en daar minstens
500.000 euro op storten.
ANDORRA
Tot 10% taks
Vereist: 50.000 euro spaargeld en
350.000 euro investeren in lokale
economie

Vereist: 447.000 euro investeren in
lokale economie
In de Bahama's, vorig jaar nog de
nummer één in de lijst, betalen
inwoners eveneens 0%
inkomstenbelasting. Wie geen
problemen heeft om de verplichte
500.000 dollar (447.668 euro) aan
investeringen te doen, woont er
bovendien dicht bij de Verenigde
Staten. Zeker het nabijgelegen
Miami kan het beoogde publiek wel
behagen, weet Bradley Hackford.
Met 1,5 miljoen dollar (1,34 miljoen
euro) extra over de brug komen,
kan bovendien de procedure voor
het verwerven van het burgerschap
versnellen.
MAURITIUS
15% taks
Vereist: villa vanaf 447.000 euro
Inwoners van Mauritius betalen
slechts 15% inkomstenbelasting,
en nieuwe burgers worden
bovendien met open armen
verwelkomd op het eiland. Het
vergt immers weinig
administratieve rompslomp om
staatsburger te worden. Een
investering van 500.000 dollar
(447.668 euro) in een villa, die
erkend wordt door de regering, is
voldoende.
MALTA

Andorra heft een beperkte
belasting op inkomsten, tot 10%.
Wie in de dwergstaat wil wonen,
moet wel minstens 400.000 euro
ter beschikking hebben. Hij of zij is
immers verplicht om 50.000 euro
spaargeld aan te houden en nog
eens 350.000 euro te investeren in
de lokale economie. Dat kan door
het geld in een plaatselijke firma
dan wel in de vastgoedmarkt te
beleggen.
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O% taks
Wie zijn geld in het buitenland
verdient en het daar ook wil
houden, kiest best voor Malta. Op
het eiland worden immers alleen
lokale inkomsten belast. Op
buitenlandse inkomsten staan er
geen heffingen, op voorwaarde dat
die niet naar Malta gerepatrieerd
worden.
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GIBRALTAR
Max. 38.000 euro taks
Ook Gibraltar heeft een gunstige
belastingregeling voor zijn rijkste
inwoners. Tot 80.000 Britse pond
(108.000 euro) inkomen betaal je
maximaal 28.360 Britse pond
(38.428 euro) aan belastingen.
Inkomsten boven die 80.000 pond
zijn belastingvrij.
VER. AR. EMIRATEN EN DUBAI
0% taks
De Verenigde Arabische Emiraten
en Dubai verdienden hun plaats in
de top tien omdat ze geen belasting
heffen op inkomsten, noch op
winsten. Bovendien maken de
vrijhandelszones deze landen erg
aantrekkelijk voor buitenlandse
ondernemers, die er niet gehinderd
worden door onder meer in- en
uitvoerrechten.
KAAIMANEILANDEN
0% taks
Vereist: 500.000 euro investeren in
lokale economie
Ondernemingen en particulieren
krijgen de aardige belastingvoet
van ... 0%. Staatsburger worden,
kan door een onderneming op te
starten in een speciale
handelszone of door 500.000 euro
te pompen in de lokale economie.
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