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Hoe een onderneming starten?

Vorige maand schreven we over het lokaal mapagen van een dochtervestiging in

de VSA, het onderwerp van dit tweede artilól spitst zich toe op de opzet van zo'n

dochtervestiging.

Vanuit Belgie kan relatief eenvoudig
een dochtervestiging in de VSA worden
opgezet. Vrijwel alles kan online of per
koerier ter registratie worden inge-
stuurd. Voor een enkele formaliteit - in
de regel aan het einde van het vesti-
gingstraject - dient de Belgische
ondernemer/aandeelhouder zich in
persoon te melden.
Een Belgische bvba kan een filiaal
inschrijven in de VSA. Dat is dan een
verlengstuk van de Belgische onderne-
ming, die in de VSA werkzaam is.
Nadeel hiervan is dat in de VSA geen
afzondering van de Belgische activitei-
ten bestaat. Gebeurt iets in de VSA,
dan heeft dat onmiddellijk effect op de
onderneming in Belgie. Dit kan risicovol
zijn.
Het beste kan rechtspersoonlijkheid
worden opgericht naar het recht van
een van de VSA-staten.
De meest gebruikte zijn de Corporation
en de Limited Liability Company (de
laatste vorm afgekort met .'LLC"). Een
LLC wordt in de VSA steeds frequenter
gebruikt, overigens vrijwel altijd door
personen die in VSA belastingplichtig
zijn Een LLC kan immers fiscaal
transparant worden gemaakt. Dat houdt
in dat op vennootschapsniveau geen
(ven nootschaps) belasti n g wordt
geheven over de gemaakte winst, maar
dat de heffing wordt doorgeschoven
naar de members (een LLC kent geen
aandeelhouders, maar members; het
vennootschapstatuut is enigszins
vergelijkbaar met dat van een Duitse
GmbH).
Fiscale transparantie kan een voordeel
opleveren voor de Amerikaanse
members/eigenaren. I n internationaal
verband, waarbij een in Belgie woon-
achtige member/eigen aar deel neemt,

ming van directors en officers, aanname
van Bylaws, uitgifte van aandelen),
aanvraag van een belastingnummer
(federaal en statelijk), opening van een
Amerikaanse bankrekening, aanvraag
van toepasselijke federale, statelijke en
lokale vergunningen, enzovoorts. Dit
kan even duren.

O N D E R N E M E N  E N  W E R K E N
Ondernemen in de VSA is niet hetzelf-
de als werken in de VSA. Dat laatste
mag enkel met een visum en een
werkvergunnin g. Zuiver bestu u rl ij ke
taken die bestaan uit kort overleg in de
VSA zijn wel toegestaan, als ze niet
vergoed worden. Zodra er uitvoerend
werk wordt verricht, komt het papier-
werk om de hoek kijken. Een onderne-
mer kan voor mogelijkheden om te
werken terugvallen op visumcatego-
rieén, waarvan er twee (E-visa) in het
vorige deel van deze serie zijn behan-
deld. De andere categorieén worden
volgende maand besproken.
Om de verschillende soorten visa en
werkvergunningen te kunnen benutten,
is een juist opzet van de internationale
juridische structuur essentieel.
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hoeft dit zeker geen voordeel óp te leve-
ren. Indien niet goed gestructureerd,
kan dit zelfs aanzienlijk nadeel opleve-
ren.
Neemt enkel een in Belgie woonachtige
aandeelhouder deel, wordt vrijwel altijd
gekozen voor opzet van een zoge-
noemde Corporation. Deze rechtsvorm
kan ook in verschillende soorten en
maten, zoals die van de General en de
Close Corporation, enigszins vergelijk-
baar met de Belgische nv en bvba.
ln tegenstelling tot Belgie, kan een
rechtspersoon in de VSA naar het recht
van iedere staat worden opgericht. Een
minimum kapitaal bestaat in de regel
niet, dit is afhankelijk van het vennoot-
schapsrecht van de staat waarin wordt
opgericht.
Vaak wordt opgericht naar het recht van
de staat Delaware, waarna de vennoot-
schap wordt verhuisd naar de staat van
feitelijke vestiging. Het vennootschaps-
recht van Delaware blijft dan van
toepassing op de vennootschap. Bij
oprichting is geen notaris betrokken.
Na de oprichting bestaat de vennoot-
schap al wel, maar kan nog niets. Er
moeten eerst nog andere zaken worden
geregeld, zoals het vastleggen van
vennootschappelijke besluiten (benoe-
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