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Ondernemenin de VSA (2)

Hoeeen ondernemingstarten?
in
Vorigemaandschrevenwe overhet lokaalmapagenvan een dochtervestiging
de VSA,het onderwerpvan dit tweedeartilólspitstzichtoe op de opzetvan zo'n
dochtervestiging.
VanuitBelgiekan relatiefeenvoudig
een dochtervestigingin de VSA worden
opgezet.Vrijwelalles kan onlineof per
koerierter registratiewordeningestuurd.Voor een enkeleformaliteit- in
de regel aan het einde van het vestigingstraject- dient de Belgische
zich in
ondernemer/aandeelhouder
persoonte melden.
Een Belgischebvba kan een filiaal
inschrijvenin de VSA. Dat is dan een
verlengstukvan de Belgischeonderneming,die in de VSA werkzaamis.
Nadeelhiervanis dat in de VSA geen
afzonderingvan de Belgischeactiviteiten bestaat.Gebeurtiets in de VSA,
dan heeftdat onmiddellijkeffectop de
ondernemingin Belgie.Dit kan risicovol
zijn.
Het beste kan rechtspersoonlijkheid
wordenopgerichtnaar het rechtvan
een van de VSA-staten.
De meest gebruiktezijn de Corporation
en de LimitedLiabilityCompany(de
laatstevorm afgekortmet .'LLC").Een
LLC wordt in de VSA steedsfrequenter
gebruikt,overigensvrijwelaltijddoor
personendie in VSA belastingplichtig
zijn Een LLC kan immersfiscaal
transparantworden gemaakt.Dat houdt
geen
in dat op vennootschapsniveau
(vennootschaps)belasting wordt
gehevenover de gemaaktewinst,maar
dat de heffingwordt doorgeschoven
naar de members(een LLC kent geen
maar members;het
aandeelhouders,
is enigszins
vennootschapstatuut
vergelijkbaarmet dat van een Duitse
GmbH).
Fiscaletransparantiekan een voordeel
opleverenvoor de Amerikaanse
In internationaal
members/eigenaren.
verband,waarbijeen in Belgiewoonaar deelneemt,
achtigemember/eigen

hoeftdit zeker geen voordeelóp te leveren. Indienniet goed gestructureerd,
kan dit zelfsaanzienlijknadeelopleveren.
Neemtenkeleen in Belgiewoonachtige
aandeelhouderdeel,wordtvrijwelaltijd
gekozenvoor opzet van een zogenoemdeCorporation.Deze rechtsvorm
kan ook in verschillende
soortenen
maten,zoalsdie van de Generalen de
Close Corporation,enigszinsvergelijkbaar met de Belgischenv en bvba.
ln tegenstelling
tot Belgie,kan een
rechtspersoonin de VSA naar het recht
van iederestaat wordenopgericht.Een
minimumkapitaalbestaatin de regel
niet,dit is afhankelijkvan het vennootschapsrechtvan de staat waarinwordt
opgericht.
Vaak wordt opgerichtnaar het rechtvan
de staat Delaware,waarna de vennootschap wordt verhuisdnaar de staat van
feitelijkevestiging.Het vennootschapsrechtvan Delawareblijftdan van
Bij
toepassingop de vennootschap.
oprichtingis geen notarisbetrokken.
Na de oprichtingbestaatde vennootschapal wel, maar kan nog niets.Er
moeteneerst nog andere zakenworden
geregeld,zoalshet vastleggenvan
vennootschappelijke
besluiten(benoe-

januari 2O1O

ming van directorsen officers,aanname
van Bylaws,uitgiftevan aandelen),
aanvraagvan een belastingnummer
(federaalen statelijk),openingvan een
Amerikaansebankrekening,
aanvraag
van toepasselijkefederale,statelijkeen
lokalevergunningen,enzovoorts.Dit
kan even duren.
ENWERKEN
ONDERNEMEN
Ondernemenin de VSA is niet hetzelfde als werken in de VSA. Dat laatste
mag enkelmet een visum en een
g. Zuiverbestuurlijke
werkvergunnin
taken die bestaanuit kort overlegin de
VSA zijn wel toegestaan,als ze niet
vergoedworden.Zodra er uitvoerend
werk wordt verricht,komt het papierwerk om de hoek kijken.Een ondernemer kan voor mogelijkheden
om te
werkenterugvallenop visumcategorieén,waarvaner twee (E-visa)in het
vorige deel van deze serie zijn behandeld.De anderecategorieénworden
volgendemaandbesproken.
Om de verschillende
soortenvisa en
werkvergunningen
te kunnenbenutten,
is een juist opzetvan de internationale
juridischestructuuressentieel.
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