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Folheto Informativo sobre a Abertura de LLCs 

Tempo atual para formar uma Florida LLC: 3-5 dias 

Tempo para formar uma New Mexico ou Wyoming LLC (anônima): 3-5 dias 

Tempo atual para emitir um EIN (número de identificação fiscal): 1-3 dias 
(procedimento acelerado), 20-40 dias (procedimento normal) 

Obrigado por decidir formar uma LLC através da Settee. Este folheto informativo 
tem o objetivo de fornecer respostas claras a todas as perguntas essenciais que 
você ainda possa ter sobre sua nova empresa. Não hesite em fazer outras 
perguntas. 

Você pode encontrar alguns artigos introdutório sobre o tema no blog: 

Por que Incorporar uma LLC na Flórida (ou nos EUA) é Interessante?  

https://www.settee.io/article/por-que-incorporar-uma-llc-na-florida-ou-nos-
eua-e-interessante 

LLC nos EUA: 12 casos excelentes para seu uso e 2 especiais 

https://www.settee.io/article/llc-nos-eua-12-situacoes-excelentes-para-seu-
uso-e-2-casos-especiais 

Empresa nos EUA: Quando Corporations, LPs ou LLCs valem a pena 

https://www.settee.io/article/empresa-nos-eua-quando-corporations-lps-ou-
llcs-valem-a-pena 

Opções de Vistos e Residência nos Estados Unidos (Para quem quer emigrar 
através da LLC) 

https://www.settee.io/article/opcoes-de-vistos-e-residencia-nos-estados-
unidos  

Informações gerais, favor enviar para: usa@settee.io  

Custos anuais para sua LLC: Padrão 2000 dólares para o primeiro ano, 1400 
dólares a partir do segundo ano. 

 

https://www.settee.io/article/por-que-incorporar-uma-llc-na-florida-ou-nos-eua-e-interessante
https://www.settee.io/article/por-que-incorporar-uma-llc-na-florida-ou-nos-eua-e-interessante
https://www.settee.io/article/llc-nos-eua-12-situacoes-excelentes-para-seu-uso-e-2-casos-especiais
https://www.settee.io/article/llc-nos-eua-12-situacoes-excelentes-para-seu-uso-e-2-casos-especiais
https://www.settee.io/article/empresa-nos-eua-quando-corporations-lps-ou-llcs-valem-a-pena
https://www.settee.io/article/empresa-nos-eua-quando-corporations-lps-ou-llcs-valem-a-pena
https://www.settee.io/article/opcoes-de-vistos-e-residencia-nos-estados-unidos
https://www.settee.io/article/opcoes-de-vistos-e-residencia-nos-estados-unidos
mailto:usa@settee.io
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Informações sobre a abertura 

A fim de garantir um processamento rápido e tranquilo, favor nos informar os 
seguintes pontos por e-mail para usa@settee.io. Os pontos individuais são 
explicados em detalhes no texto a seguir. 

● E-mail de contato (somente para nossa comunicação com você): 
● Nome desejado para a LLC: 
● Objetivo da empresa: 
● Member-managed ou manager-managed: 
● Nomes dos Members: 
● Nomes dos Managers: 
● Foto ou scan do passaporte ou documento de identificação como anexo: 

Geralmente, recomendamos o estado da Flórida para a formação da LLC, onde 
temos nosso próprio escritório, que você pode usar como endereço comercial. 
Os tempos atuais de processamento para a Flórida podem ser encontrados aqui. 
Como regra, a formação ali leva cerca de uma semana. Depois disso, a emissão 
do número do imposto (EIN) leva mais uma semana. Mediante solicitação, 
também podemos formar a LLC em qualquer outro estado. 

Você pode verificar se o nome desejado de sua LLC ainda está disponível na 
Flórida diretamente no registro aqui. O nome não deve já existir com uma 
empresa ativa e deve ser suficientemente distinto dos nomes de empresas 
existentes. Se você não quiser buscar por conta própria ou não tiver certeza, 
basta nos enviar vários nomes por ordem de preferência para que possamos 
verificá-los nós mesmos. 

Member-Managed ou Manager-Managed significa como você aparece no 
registro comercial. Se você é o único proprietário da LLC e não precisa de 
nenhum anonimato, você pode escolher Member Managed e assim aparecer no 
registro como o proprietário da empresa. Isto é importante para alguns bancos 
ou também pode ser decisivo para fins fiscais (uso da LLC para residentes em 
países europeus). Com as Manager-Managed LLCs, por outro lado, somente os 
diretores aparecem no registro comercial, o nível do proprietário permanece 
anônimo e é regulado internamente no Acordo Operacional, que você receberá 
de nós após a formação. Se você tem mais de 1 proprietário ou deseja mais 
anonimato, você deveria escolher Manager-Managed. Em princípio, já teremos 
discutido isso na consultoria, mas você também pode perguntar à nossa equipe 
nos EUA qual a melhor opção. 

mailto:usa@settee.io
https://dos.myflorida.com/sunbiz/document-processing-dates/
https://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ByName
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Também precisamos de uma cópia do seu passaporte (scan/foto) para obter o 
EIN (número de identificação fiscal). Pelos caminhos normais, leva 3 semanas 
para obter um EIN na melhor das hipóteses, mas pode levar até 8 semanas. Sem 
um EIN, você está restrito na abertura de contas bancárias. Geralmente obtemos 
o EIN através de um procedimento alternativo e acelerado dentro de poucos 
dias. 

Você pode fazer o pagamento para a abertura aqui: 

https://sowl.co/s/bu6QkQ  

Você pode fazer o pagamento para a abertura + consultoria com 300$ de 
desconto aqui: 

https://sowl.co/s/bd6sgK 

O pagamento anual a partir do segundo ano pode ser realizado aqui: 

https://sowl.co/s/7mxAA  

Também podemos aceitar pagamentos em remessa internacional de 
EUR/USD/GBP ou outras criptomoedas além de BTC. Para isso, por favor entre em 
contato no email usa@settee.io.  

Podemos emitir uma fatura para a consultoria se quiser. Por favor, envie-nos seu 
endereço de faturamento preferido. Podemos formar a LLC sem pagamento, mas 
só iremos solicitar o EIN e lhe enviar os documentos quando o valor total tiver 
sido pago. 

Atenciosamente, 

Francisco Litvay 

Anonimidade 

Aqueles que querem criar uma LLC anônima geralmente só podem obter contas 
bancárias nos próprios Estados Unidos (ou seja, sistema SWIFT, sem IBAN/SEPA). 
Os bancos com capacidade IBAN/SEPA geralmente não abrem contas a menos 
que pelo menos uma pessoa envolvida apareça em um registro público. Fintechs 
como a Wise são a exceção rara. 

https://sowl.co/s/bu6QkQ
https://sowl.co/s/bd6sgK
https://sowl.co/s/7mxAA
mailto:usa@settee.io
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Introdução à Limited Liability Company 

LLC significa Limited Liability Company (Companhia de Responsabilidade 
Limitada). Uma LLC é uma forma legal com responsabilidade totalmente limitada 
que não existe nesta forma na Europa ou Brasil, um híbrido de uma sociedade de 
capital (corporation) e de pessoas (partnership). Pode ter um único proprietário 
(termo: Member), que também pode ser o gerente ao mesmo tempo (termo: 
Manager). A LLC não é uma empresa offshore clássica (IBC/IC), sendo utilizada 
por milhões de americanos normalmente. 

Os membros de uma LLC geralmente não são registrados automaticamente no 
registro comercial. A relação interna de uma LLC resulta do Acordo Operacional, 
que determina a distribuição percentual dos lucros entre os membros e os 
poderes de decisão. Entretanto, o acordo operacional é puramente opcional e só 
é realmente necessário se houver mais de dois membros em uma LLC. Você 
receberá um modelo padrão de acordo operacional imediatamente após a 
formação. 

No registro comercial da maioria dos estados, apenas o gerente da LLC é visível. 
Em muitos estados, é possível especificar no momento da formação se a LLC 
deve ser "administrada por membros" ou "administrada por gerentes". Isto 
permite o registro de um gerente que não seja o proprietário. O próprio 
proprietário também pode ser registrado como gerente, de modo que não se 
percebe de fora que ele também é proprietário da LLC. Desta forma, o anonimato 
pode ser alcançado em relação ao público. O gerente também pode ser uma 
pessoa jurídica. 

A abertura de contas corporativas para a LLC, em princípio, só é possível por 
meio do gerente inscrito no registro. É concebível que uma pessoa física seja 
substituída por outra pessoa depois que as contas forem abertas. Entretanto, 
deve-se lembrar que um documento confirmando esta mudança é enviado para 
o registro comercial. Portanto, o anonimato total para o público está disponível 
apenas em estados selecionados, sem o uso de contas bancárias ou com a 
nomeação de um gerente permanente separado que abre a conta para a LLC 
com seus dados pessoais. Em princípio, este também pode ser um cidadão 
americano ou residente nos Estados Unidos sem desencadear desvantagens 
fiscais. 
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A formação de uma LLC varia de estado para estado. No estado da Flórida, 
geralmente leva de 7 a 10 dias. Você será informado sobre o tempo específico de 
formação quando fizer seu pedido. 

Uma vez que sua LLC tenha sido registrada no registro comercial, você receberá 
uma mensagem e os documentos de formação correspondentes. Segue-se o 
pedido do número do imposto EIN, que atualmente leva de 3 a 8 semanas no 
procedimento normal, mas apenas alguns dias no procedimento acelerado. 

Tributação da LLC 

A LLC com a estruturação certa é uma "disregarded entity for federal tax 
purposes" para o IRS, a Receita Federal americana. Isto significa que não são 
devidos impostos nos EUA se não houver uma conexão controladora dos 
membros nos EUA. Aplica-se o princípio da transparência fiscal, ou seja, a LLC 
paga impostos onde seus membros são residentes fiscais. As LLCs são, portanto, 
"pass-through entities", onde o pagamento do imposto é repassado para o país 
de residência fiscal dos proprietários. 

Como regra, você criou esta LLC porque tem uma residência livre de impostos, 
com alguma isenção de renda proveniente do exterior ou porque, como viajante 
perpétuo, não tem nenhuma residência fiscal. Em outros países, cabe a você 
tributar a LLC com taxas de imposto de renda aplicáveis e possivelmente 
contribuições sociais, como teria que fazer com uma partnership ou corporação 
local. Os países europeus geralmente classificam a LLC como uma corporação 
em uma chamada comparação de tipo legal por causa de sua responsabilidade 
limitada, já que não há equivalente a uma sociedade de pessoas de 
responsabilidade limitada com um único proprietário na Europa. Isto pode ter 
consequências fiscais muito desfavoráveis. Se a LLC for especificamente criada 
(estruturada em um acordo operacional semelhante a uma GbR) e bem 
argumentada, ela também pode passar como uma partnership na Alemanha ou 
outros países com impostos altos, mas esta é sempre uma decisão caso a caso 
do fisco e não é garantida. No caso do Brasil, os lucros da LLC efetivamente 
distribuídos ao beneficiário devem ser tributados no IRPF do proprietário no 
Carnê Leão. 

A renda diretamente dos EUA também é isenta de impostos em uma LLC desde 
que não haja estabelecimento permanente ou funcionários permanentes nos 
EUA. Um simples escritório não é um estabelecimento permanente enquanto as 
atividades comerciais não forem realizadas regularmente no local. É importante 
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evitar o chamado ETBUS (Engaged in a US Trade or Business). Não é problema 
empregar freelancers nos EUA, desde que não trabalhem exclusivamente para 
você (pseudo autônomos). O mesmo se aplica a prestadores de serviços de 
todos os tipos. Desde que não trabalhem exclusivamente com você, eles não são 
os chamados "agentes dependentes". Tal agente dependente tornaria a LLC 
tributável nos Estados Unidos somente sobre a renda americana. A renda 
estrangeira permaneceria inalterada. A renda americana seria então tributável 
com imposto de renda em nível federal e possivelmente também no estado.  

Nos Estados Unidos não há um imposto sobre vendas como na Europa. Ele só 
existe em alguns estados sob a forma de um imposto sobre vendas puramente 
sobre bens físicos e alguns serviços profissionais. Portanto, provavelmente só é 
relevante para você se você realizar e-commerce com clientes nos EUA. 
Entretanto, não apenas o estado da empresa é decisivo, mas também o local de 
armazenamento e entrega. A palavra-chave aqui é o chamado nexo. É 
aconselhável consultar um assessor fiscal nos EUA para avaliar seu caso em 
detalhes - podemos recomendar um, se necessário. 

Caso contrário, aplicam-se as regras do IVA dos países em que seus clientes 
estão localizados. Com uma US LLC você está quase sempre completamente 
isento de IVA. Você pode emitir simples faturas líquidas. Ao faturar clientes 
comerciais (B2B) na UE, aplica-se o procedimento de cobrança reversa. O cliente 
baseado na Europa deve pagar ele mesmo o IVA, mas também pode compensá-
lo como imposto pago ao mesmo tempo. Você pode escrever as referências 
habituais a este procedimento (por exemplo, "Procedimento de cobrança 
reversa") na fatura, mas você não é obrigado a fazê-lo. O IVA sobre vendas a 
clientes particulares (B2C) só se aplica a produtos físicos ou produtos digitais 
automatizados (VAT OSS). Exemplos são e-books, cursos de vídeo, jogos, música 
ou software, desde que sejam entregues aos clientes on-line sem esforço ou 
com esforço mínimo. 

Obrigações contábeis e de relatórios 

A escrituração contábil só tem que ser feita e não precisa ser apresentada. 
Portanto, é suficiente manter os recibos digitalmente, ter acesso às transações da 
conta e ser razoavelmente claro sobre quanto você ganha e gasta. Recomenda-se 
uma análise de fluxo de caixa, mas não é obrigatória. Um contador americano só é 
necessário para a LLC em casos excepcionais ou em caso de múltiplos sócios / 
sócio PJ. 
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A LLC envolve apenas algumas questões burocráticas com as quais você tem que 
lidar. Uma delas é tratado automaticamente por nós, as outras podem ser 
parcialmente evitadas e se não, não exigem mais de meia hora de seu tempo por 
ano.  

Relatório anual 

Este é o relatório anual para o estado que atualiza as informações de sua LLC. Isto 
está associado ao pagamento das taxas anuais do estado. Isto é feito 
automaticamente por nós. Lembraremos com bastante antecedência do envio do 
relatório para que você possa nos notificar sobre quaisquer mudanças (novo 
endereço/membros/gerentes, etc.) ou simplesmente confirmar que tudo pode 
permanecer como está. 

Cobramos o total das taxas anuais para sua LLC a cada 12 meses após a formação 
de sua LLC, independentemente do Relatório Anual. 

FBAR (Foreign Bank Account Reporting) 

O FBAR exige que todos os cidadãos dos EUA informem todas as contas fora dos 
EUA às autoridades assim que excederem US$ 10.000 a qualquer momento do 
ano. Esta obrigação de relatório também se aplica às US LLCs - mas somente no 
nível das LLCs, não para seus proprietários. 

 

Isto significa que você só precisa preencher um formulário FBAR para sua LLC uma 
vez por ano se você usar uma conta comercial em um banco localizado fora dos 
EUA e tiver mais de $10.000 (ou seu equivalente em outras moedas) lá a qualquer 
momento. O FBAR pode ser preenchido on-line e leva apenas 10 minutos para ser 
concluído. Suas contas privadas não são afetadas e não precisam ser relatadas. 

Formulário 5472 (e 1120) 

Como até o momento foram solicitadas muito poucas informações sobre os 
membros da LLC ao formar uma LLC, isto é feito uma vez por ano através do 
formulário 5472 da Receita Federal. Este formulário parece complicado, mas é 
apenas parcial e requer informações muito simples para ser preenchido. Tudo isso 
não deve levar muito mais do que 20 minutos de seu tempo. Também só precisa 
ser preenchido se certas condições forem atendidas, o que geralmente pode ser 
evitado.  

O formulário 5472 deve ser preenchido se necessário, pois há penalidades 
potencialmente grandes por parte da Receita Federal. A exigência de 
preenchimento é acionada por determinadas transações da LLC com uma pessoa 
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controladora/afiliada. Essas transações não ocorrem necessariamente, portanto, o 
preenchimento do formulário não é obrigatório em todos os casos. Todos os 
clientes receberão uma ficha de informação detalhada sobre isto. 

O formulário preenchido é enviado por fax à Receita Federal juntamente com uma 
declaração de imposto zero (Formulário 1120). Isto pode ser feito rápida e 
facilmente através de serviços de fax on-line. Assim que o prazo para 
preenchimento do Formulário 5472 e FBAR estiver se aproximando, nós o 
informaremos a cada ano com uma folha de informação adicional detalhada se 
você deve preencher o formulário e, em caso afirmativo, como exatamente deve 
proceder. 

Isto se refere a Single-Member-LLCs, ou seja, LLCs com apenas um proprietário 
que seja uma pessoa física. LLCs que oficialmente têm múltiplos proprietários ou 
uma corporação como proprietária podem precisar preencher formulários 
adicionais ou diferentes sob certas circunstâncias.  

Corporate Transparency Act 

Espera-se que a Lei de Transparência Corporativa entre em vigor no final do ano. 
Ela introduz um registro de transparência para todos os proprietários indiretos ou 
diretos (proprietários beneficiários finais) de uma empresa americana, como já é 
padrão na maioria dos países ao redor do mundo. Os proprietários são 
exclusivamente pessoas físicas, não corporações. Este registro não é público e é 
mantido pelo Financial Crimes Enforcement Bureau (FinCen). Há exceções à 
obrigação de registro neste registro, mas estas não são relevantes para não 
residentes nos EUA. 

Assim, a partir de 2022, os seguintes dados dos proprietários de LLC serão 
coletados neste registro: 

● Nomes de todas as pessoas com mais de 25% de participação ou "influência 
substancial" na LLC 

● Data de nascimento dessas pessoas 
● Endereço comercial ou residencial 
● Foto / scan do passaporte ou identidade dessas pessoas. 

As LLCs recém-formadas devem apresentar estas informações dentro de 2 
semanas após a formação final, uma vez que a lei esteja em vigor. Ainda não está 
claro quando a lei finalmente entrará em vigor, mas estima-se que será no final de 
2022. Para as LLCs existentes, haverá um período de transição de um ano a partir 
de então, durante o qual as informações acima devem ser apresentadas. 

Como o registro de transparência não é público, não há nenhuma mudança no que 
diz respeito ao anonimato em relação ao público. As informações solicitadas 
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correspondem àquelas que a Receita Federal já coleta via formulário 5472. A 
introdução deste registro não tem efeito sobre a (não)tributação da LLC. 

Assim que o funcionamento exato deste sistema for conhecido e se tornar 
relevante, é claro que entraremos em contato com você para mais informações. 

Qual estado é mais adequado para sua LLC?  

Podemos potencialmente formar a LLC em qualquer estado americano. 
Entretanto, somente na Flórida, Wyoming ou Delaware existe a possibilidade de 
um endereço premium e/ou locação de escritório (necessário para o Paypal). 
Estes 3 estados também são geralmente recomendados para não-residentes ao 
formar uma LLC.  

Os estados diferem principalmente em seus impostos (imposto de renda, 
imposto corporativo, imposto sobre vendas), mas isto é praticamente irrelevante 
para você como um não cidadão ou residente americano. Apenas as taxas anuais 
nos estados variam de US$ 50 no Wyoming a US$ 500 em Nevada. Isto já está 
incluído em nossa estimativa de custos.  

O único fator de decisão realmente relevante além de sua própria preferência e 
reputação é a legislação dos Estados com relação ao seu modelo de negócios. As 
empresas de cannabis estão melhor no Colorado ou em Washington, as de jogos 
de azar e afiliados para Nevada e os provedores de encontros/produtos eróticos 
ficam felizes na Flórida. Para serviços normais, varejo ou produtos digitais, 
entretanto, faz pouca diferença.  

Claro, um endereço em Manhattan, Los Angeles ou Miami soa melhor do que um 
no Wyoming ou Kentucky. Aqui você basicamente tem a opção de simplesmente 
assinar você mesmo um contrato com um fornecedor de escritório virtual depois 
de termos estabelecido a LLC para você no estado de sua escolha. 

Abertura de contas bancárias 

Como a LLC é uma partnership, você também pode operar puramente com 
contas privadas. Afinal, a renda da LLC é repassada diretamente a você como 
proprietário e você paga impostos sobre a renda a nível pessoal em seu domicílio 
fiscal. A vantagem das contas particulares é que elas são geralmente mais fáceis 
de abrir. No entanto, a maioria dos bancos rapidamente começam a criar 
problemas assim que percebem que você está usando uma conta privada para 
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fins comerciais. Portanto, isto só é recomendado temporariamente, por exemplo, 
quando se inicia um negócio. 

Você pode abrir tantas contas comerciais quantas quiser em nome de sua LLC. 
Essencial para isto é o gerente autorizado inscrito no registro, que geralmente 
tem que identificar-se com passaporte e carteira de motorista/carteira de 
identidade para abrir a conta. Entretanto, os bancos europeus sempre exigem a 
identificação dos proprietários da LLC, e alguns fornecedores também exigem 
uma conta de consumo para o gerente. Além disso, uma conta comercial só é 
possível após a solicitação bem-sucedida de um número de identificação fiscal 
(EIN). Com LLCs administradas por membros, abrir uma conta é geralmente mais 
fácil, uma vez que o proprietário pode ser clara e publicamente verificado pelo 
banco. 

É importante notar que o sistema bancário americano é muito diferente do 
sistema europeu. Os bancos on-line estão disponíveis e são relativamente fáceis 
de usar, mas de forma alguma atendem aos padrões de segurança dos bancos 
europeus (na maioria das vezes usa-se apenas senha). Todas as contas são 
basicamente indicadas em dólares e as contas em euros são difíceis de obter. 
Não existe IBAN, mas o clássico sistema SWIFT. Nos EUA, muita coisa ainda 
acontece através de cheques, que também são incluídos em todas as contas. 
Receber e enviar transferências bancárias internacionais é basicamente possível 
em qualquer lugar, mas às vezes tem que ser ativado separadamente. Os custos 
para transferências recebidas na maioria dos bancos dos EUA estão entre 10-
20$, para transferências de saída entre 30-60$. Entretanto, as primeiras 
transações por mês são muitas vezes gratuitas, desde que seja mantido um 
certo depósito mínimo. 

Ao viajar pessoalmente para abrir uma conta em bancos tradicionais nos EUA, 
geralmente são necessários apenas dois documentos de identificação pessoal e 
os documentos da empresa da LLC. 

Os bancos online recomendados com contas em Euro e USD (entre muitas 
outras moedas) incluem Wise e Payoneer, que geralmente podem ser abertas 
por LLCs sem problemas. Uma conta somente em USD está disponível na 
Mercury ou RelayFi. Outros fornecedores com contas em Euro, mas que cobram 
taxas ligeiramente mais altas para LLCs e têm um processo de registro com 
requisitos mais altos (documentos certificados da empresa), são a Paysera e a 
Bankera. 

https://bit.ly/3tLUuUR
https://bit.ly/3sQYJjV
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Contas bancárias americanas com abertura remota 

Há vários fornecedores para abertura remota de contas bancárias nos EUA. Estas 
ofertas vêm a um determinado preço, mas em última análise, poupam um vôo 
para os EUA. Em nossa experiência, no entanto, a chance de encerramento 
repentino de conta é muito alta se você abrir sua conta bancária através de 
prestadores de serviços intermediários. Portanto, recomendamos que você abra 
pessoalmente uma conta em um dos principais bancos corporativos dos EUA, 
estando presencialmente nos EUA. 

Antes de abrir uma conta, pergunte-se se você precisa de uma conta nos EUA. 
Temos muitos clientes que dificilmente utilizam sua conta nos EUA. Se seu 
negócio é principalmente voltado para clientes europeus, você provavelmente 
está melhor com fintechs europeias. As exigências de conformidade nos EUA 
aumentaram nos últimos anos, e alguns bancos agora exigem comprovação de 
endereços privados nos EUA e números de impostos pessoal nos EUA (ITIN). Em 
princípio, no entanto, ainda é possível abrir contas sem isso. Isto varia de banco 
para banco e às vezes até mesmo em diferentes agências. 

Provedores de serviços de pagamento 

Em princípio, a LLC pode utilizar todos os prestadores de serviços de pagamento 
possíveis, tais como PayPal, Stripe ou Gocardless. Para utilizar Stripe e 
provedores similares, somente uma conta comercial em um banco nos EUA é 
necessária (bancos online geralmente são suficientes, mas às vezes é necessária 
uma conta adequada em um banco tradicional). 

O Paypal requer ainda um número de previdência social privado (SSN) ou um 
número de imposto (ITIN) do gerente que realiza a abertura. Como somente os 
residentes dos EUA recebem um SSN, o número privado de imposto ITIN é a 
alternativa aqui. Nós podemos obter isso remotamente para você por US$ 500 
através de um parceiro. O número de imposto particular não aciona nenhuma 
obrigação fiscal pessoal nos EUA. Em vez disso, abre a possibilidade de construir 
um histórico de crédito nos EUA e assim obter cartões de crédito a médio prazo. 
O PayPal também exige que a conta esteja vinculada a uma conta bancária nos 
EUA. Alguns bancos online não são aceitos como contas vinculadas. 
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O que está incluído na abertura da sua LLC 

O preço básico da LLC é de 2000 dólares no ano de fundação e 1400 dólares a 
partir do 2º ano (faturamento a cada 12 meses após a fundação). Este preço 
pode variar para cima ou para baixo, dependendo da situação e das 
necessidades do cliente. 

Está incluído no preço de abertura e gestão anual da sua LLC: 

● Formação da LLC no estado desejado 
● Agente Registrado para o ano corrente 
● Apresentação do Relatório Anual  
● Solicitação do número de identificação fiscal EIN 
● Assistência contínua com quaisquer perguntas 
● Lembrete e assistência escrita detalhada para o formulário 5472/FBAR 
● Informações sobre bancos online/provedores de pagamento 
● Escritório físico real como endereço comercial com 

encaminhamento/escaneamento de correspondências (você paga apenas 
as despesas de envio de correspondência física para o endereço 
desejado) 

● Artigos de Organização Eletrônicos (Artigos de Incorporação) 
● Modelos em PDF das Resoluções iniciais e acordo operacional 

Que outras coisas posso querer, adicionalmente? 

Os seguintes serviços não estão incluídos em uma incorporação normal e devem 
ser pedidos separadamente com os custos listados a seguir. Estes custos 
adicionais são completamente OPCIONAIS e normalmente NÃO são necessários, 
e estão listados aqui por motivos de transparência para mais tarde. 

● Aluguel de um escritório com contrato de aluguel e endereço próprio 
(somente na Flórida, Wyoming, Delaware, Texas): 500$ 

● Número de identificação fiscal pessoal (ITIN): 500$ 
● Documento de incorporação certificado: 100$ 
● Apostila de Haia para o documento de incorporação: 500$ 

 

● As taxas para endereços/escritórios são pagas anualmente. Todas as 
outras taxas são únicas. 
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Nos EUA, você só pode obter documentos digitais para a LLC por padrão. 
Documentos da empresa em papel certificados ou apostilados são exigidos 
raramente por alguns bancos fora dos EUA para abrir uma conta. 

Um número de imposto pessoal (ITIN) é obrigatório para contas no Paypal e/ou 
construção de histórico de crédito nos EUA. 

Impressões do nosso escritório / seu endereço 
comercial 

Nós lhe enviaremos o endereço comercial após o registro de sua LLC. A 
localização é muito central entre Miami e West Palm Beach. 

Abaixo estão algumas fotos do escritório e da sala de conferências. 
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Sobre os autores 
A Settee é uma equipe internacional de empresários, nômades digitais e 
consultores especializados em estratégias de internacionalização. Através da 
Settee, compartilhamos nossa visão de um mundo sem fronteiras com um 
mercado aberto e global, na esperança de inspirar outras pessoas que pensam da 
mesma maneira, dando-lhes aquele pequeno empurrãozinho que precisam para 
seguir em frente. 

O que fazemos? 
Conosco você encontrará informações e serviços que o ajudarão a: 

• Mudar sua residência, emigrar, ou tornar-se um viajante perpétuo. 
• Evitar a burocracia em seu país e otimizar impostos legalmente. 
• Descobrir truques para nômades digitais e pessoas que trabalham sem 

amarras, viajando com mais conforto e economia. 
• Abrir empresas nos melhores países para se fazer negócios. 
• Escolher as melhores contas bancárias pelo mundo para escapar do 

perigo da economia local. 
• Proteger seus bens e investir melhor seu dinheiro. 
• Obter segundos passaportes e nacionalidades. 

Contato 

Para entrar em contato conosco, acesse nosso site ou entre em contato pelo 
endereço de e-mail abaixo: 

settee.io 

info@settee.io 

Você também pode nos encontrar nas seguintes redes sociais: 

Facebook: https://www.facebook.com/setteeio 

Twitter: https://twitter.com/setteeio 

Instagram: https://www.instagram.com/setteeio 

https://settee.com.br/
mailto:info@settee.io
https://www.facebook.com/setteeio
https://twitter.com/setteeio
https://www.instagram.com/setteeio
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LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/setteeio 
 

https://www.linkedin.com/company/setteeio

