Daňové raje – prehľad krajín s odvodovými povinnosťami štátu
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Banky a medzinárodné obchodné spoločnosti/ firma oslobodená od daní musí mať len
jedného akcionára.
Turistický ruch a finančníctvo/ registrované spoločnosti musia byť minimálne so 60%
vlastnené osobami s trvalým bydliskom, alebo sídlom na Bermudách, nesmú podnikať
v Bankovníctve, Životnom poistení, Správe fondov, investičnom poradenstve a
kolektívnom podnikaní na území Bermúd/daňové prazdniny do r. 2016/neexistuje daň z
príjmu
Banky, Poisťovne, Lodiarstvo/vhodné podmienky pre súkromný sektor/vhodnosť pre
prevod a fúzie majetku/nulové zdanenie offshore subjektov/poplatok podľa výšky
majetku do 50 000 USD- 300 USD, nad 1 000 USD/úplná banková licencia – min kap.
– 2. mil USD/ročný poplatok – 1 000 USD/ obmedzená banková licencia- nesmie
prijímať vklady, alebo investovať do subjektov s trvalým pobytom na území- min. kap.
1 mil USD/ročný poplatok 8 000 USD.
Zasielateľstvo, offshore banky, poisťovne, nadácie, obchodné spoločnosti/ min. akci.
Kapitál je 30 000 USD/ spoločnsti pod. v tuzemsku – daň 24 – 30%// offshore
spoločnosti 2,4 % - 6%
Banky, Poisťovne, trusty/neexistujú dane z príjmu, kapitálu, korporácií, /ročné poplatky
250 USD, pre nerezidentské 300 USD/výnimka zdanenia 20 rokov.
Široké možnosti- poľnohospodárstvo, priemysel, infraštruktúra, doprava,
finančníctvo./nerezidentské spoločnosti neplatia daň z prímu./možnosť prevodu sídla.
Domáce spoločnosti- 45%/medzinárodné- žiadna daň/ nie je povinný min. kapitál.
Zisky mimo územia nepodliehajú dani/nie je stanovená min. základné imanie/poplatok
60 USD.
Offshore nemožu podnikať v oblasti bankovníctva a poisťovníctva sú oslobodené od
tuzemského zdanenia
Offshore na základe licencie/zakázaná činnosť v oblasti trustov, zasielateľstva a
ropných aktivít/ daň zo zisku 3 %.
Offshore neplatia dane,/domáce – 20 %.
Investície do nehnuteľností, preprava, spol. podnikanie/nie je potrebný kapitál/ročný
poplatok 150 USD.
Základný kapitál 10 000 USD, poplatok 150 USD, akcie na doručiteľa/vysoká
anonymita.
Medzi. spoločnosti musia mať char. A.s./žiadne limity
Medzi. spoločnosti nemožu podnikať v oblasti bankovníctva poisťovníctva a správe
fondov/základný kapitál 10 000 USD/poplatok 300 USD
Spol.s.r.o a uzatvorená korporácia/ daň 35 % z juhoafrických príjmov, ostatné 0 %
Medzi. Spoločnosti platia daň mimo územia Libérie 0 %/ kontrola 75 % nerezident
Offshore aspoň 2 akcionárov, 0% daň, dobrovoľná daň 35 %- výhody/ neskôr daň 15
%/ licencia 100 USD ročne
Domáce spol 40 % daň, kapitálové výnosy/nerezident 0 % daň- nesmie podnikať v
Irsku
Banky, poisťovne, trusty, stavebné spol.
Banky, trust, obchod, marketing a distribučné služby, lodiarstvo, daň- 4,25 % -
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dividendy 0 %
Holding, trust, nadácia, dobrá poloha
Offshore 2,7 %, a 3,5 % daň z dividend min kap. 70 000 USD/nie banky a poisťovne/
s.r.o 7 000 USD.
Neplatia dane do 2011/ súčasť portugalska EMÚ
Dane nie
Podľa kantónov/ min kap. 100 000 CHF/poplatok 3 %.
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