
''Pretendo ampliar meus negócios nos Estados Unidos ''
Gostaria de saber como proceder?

I – NOTA
     Já exercendo a profissão de contador, economista e consultor tributário, pude perceber a partir de 2015, uma ''massa'' de empresários e 
empreendedores desconfiados com a insegurança, política, econômica e empresarial, a qual nos deparamos no Brasil, que posso afirmar que 70% das 
reuniões que tenho feito com os meus clientes, sempre estou sendo questionado '' é difícil ter um negócio nos U.S.A'?'
     No intuito de poder auxiliar os empresários procurei estudar através desta circular de fácil compreensão, procurei uma linguagem simples, trazer a 
luz esta matéria.

II- Dando os primeiros passos
     Além da criação das empresas específicas. Juridicamente devem ser analisado caso a caso o tipo de negócio ou o tipo de investimento que será feito.
Exemplo: constituição de uma Holding ou de uma Trust, buscando a segurança patrimonial, os investimentos e os interesses dos empresários. Uma 
estrutura societária tem que se preocupar com o patrimônio dos seus investidores, como forma de controle, principalmente tributário. Existe nos U.S.A 
várias disposições legais promulgadas pelos ente governamental, federais, estaduais, e condados (municípios) que regem o investimento estrangeiro.

III – O quadro a seguir elaborado pelo escritório Leite Gonçalves de Oliveira Jr, dentre outros, nos parecem bem didático e que nos dá um panorama 
muito bom.



São exemplificados na tabela a seguir os principais tipos de empresa e suas características para que o investidor possa analisar aquela que mais se identifica com a sua pretensão.

TIPOS DE
EMPRESA

SOLE
PROPRIETORSHIP

GENERAL
PATNERSHIP

LIMITED
PARTNERSHIP

''C'' CORPORATION ''S'' CORPORATION LLC LLP

PROPRIEDADE Individual
Duas ou mais

pessoas físicas ou
jurídicas

Duas ou mais
pessoas físicas ou

jurídicas.

Acionistas (admite
estrangeiros)

Acionistas (apenas
norte-americanos)

Uma ou mais
pessoas físicas ou

jurídicas

Duas ou mais
pessoas físicas ou

jurídicas

CONTROLE Sócio individual
De todos os sócios
ou de acordo com

contrato

Dos sócios
administradores

Conselho de
administração

Conselho de
administração

De acordo com o
contrato social

Dos limited
partners ou de
acordo com o

contrato 

RESPONSABILIDADE

Pessoalmente
responsável por

todas as
atividades da

sociedade

Cada um dos
sócios é

solidariamente
responsável 

Os sócios
administradores

respondem
ilimitadamente. Os
demais respondem
limitadamente ao
capital investido 

O acionista
normalmente

responde apenas
pelo valor do

capital investido
em ações

O acionista
normalmente

responde apenas
pelo valor do

capital investido
em ações

O sócio
normalmente

responde apenas
pelo valor do

capital
integralizado

limited partners se
responsabilizam
apenas até limite

do capita investido

TRIBUTAÇÃO
Toda renda é
considerada

pessoal

Lucros e prejuízos
devem ser

declarados no
IRPF do sócio

Lucros e prejuízos
devem ser

declarados no
IRPF do sócio

Lucros são
tributados na

empresa (IRPJ) e
o acionista

tributado pelos
dividendos
distribuídos

A empresa não é
tributada. Lucros e
prejuízos devem

ser declarados no
IRPFdo sócio

À escolha dos
sócios. Pode ser
tributada como

partnership
corporation ou

disregarded entity

À escolha dos
sócios pode ser
tributada como

partnership,
corporation, ou

disregarded entity 

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPAIS

É a mais simples e
uma das mais

usadas. Em algum
estados, não

possui
personalidade

jurídica 

Os sócios
representam a

sociedade
igualmente

Os sócios
representam a

sociedade
igualmente

É o tipo mais
comum de

corporação, tem
potencial de
crescimento
ilimitado pela

venda de ações.
Faz a declaração
trimestral e pode
sofrer supervisão
governamental

Sociedades e
sócios

estrangeiros não
podem constituir

este tipo de
empresa se não
forem residentes

fiscais nos
Estados Unidos

Cada estado tem
regras próprias
para tratamento

das LLC. Algumas
empresas

financeiras não
podem ser LLCs

São mais formais e
mais bem

estruturadas do
que as demais
partnerships



IV – Comércio e Serviços 
         Muitos investidores não estão cientes de que para investir nos U.S.A deverão ser seguidos certos registros exigidos. Pela Lei, sobre levantamento 
de dados relacionados a investimento, internacional e comércio e serviços.
         ''International Investiment and trade in survey act IISS'' Lei que regulamenta o investimento internacional. A Lei obriga não só o estrangeiro que 
tenha intenção de investir nos U.S.A a enviar inicialmente ao B.E.A seus relatórios contábeis:

• Balanço
• Declaração do Imposto de Renda
• Vendas 
• Número de empregados
• Capital investido para importação e exportação.

V – Impostos sobre investimento estrangeiro 
       Foreing Investiment (FIRPTA)

       Imposto sobre investimento estrangeiro. 
       A responsabilidade fiscal de investidores estrangeiros que tenham interesse em comercializar propriedades nos U.S.A, A FIRPTA, estabelece 
impostos complexos e regras que regem essas operações e se aplica ao estrangeiro não-residente.

       O mecanismo de retenção na fonte no qual o comprador da propriedade no U.S.A é obrigado a reter 15% do valor da compra no momento da 
transação e transferir diretamente ao IRS ( receita Federal do USA) no prazo máximo de 20 dias úteis.
       O responsável pela retenção pode ser o próprio comprador norte americano ou advogado ou title company responsável pelo negócio. 

VI – Compensação dos Tributos
         Embora não exista acordo ou convenção firmada entre o Brasil e os U.S.A que impeçam a dupla tributação, o entendimento da Receita Federal  
do Brasil manifesto em consultas, é que há reciprocidade que permitam a compensação do valor do imposto pago nos U.S.A (Ato Declaratório 
28/2000, IN 208/02 e artigo 103 do DC 3000/99) 
         As pessoas jurídicas brasileiras a base legal está prevista na Lei 9.249/95 Artigo 26.

VII – Nos U.S.A as LLC – Sociedade Empresária é pass Though Taxation, que significa que a empresa não é obrigada a recolher o imposto uma vez 
que 100% dos lucros ou prejuízos serão reportados e tributados diretamente na pessoa dos seus acionistas (Personal Incone Tax) exceto se optante pelo 
tratamento como corporation.
        Uma sociedade na forma de corporation têm personalidade jurídica independente de seus sócios, motivo pelo qual a empresa deve declarar e 
recolher imposto sobre a revenda sobre lucros.


