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Introdução

Aqui você pode encontrar uma breve introdução ao conteúdo que criamos na
Settee para empreendedores, freelancers, poupadores, e qualquer pessoa que
esteja cansada de pagar muitos impostos, a despeito do valor de sua renda ou
propriedade.

É possível que você aprendeu tudo que você sabe sobre paraísos fiscais e evasão
fiscal das notícias, e unicamente no contexto de atividades ilegais.

Você também pode ter ouvido boatos que alguém que você conheça tem uma
empresa em Hong Kong, Delaware ou Panamá, onde eles não pagam impostos (ou
pagam poucos impostos).

Além disso, se você perguntar ao seu agente ou contador sobre paraísos fiscais,
empresas estrangeiras, Hong Kong, Delaware, Panamá, ou esquema de elisão
fiscal, ele olhará para você como se você tivesse mencionado alguma coisa
sinistra.

Ele certamente lhe dirá que isso é ilegal, complicado, e que não vale a pena o
esforço, que você precisa de um volume de negócios de vários milhares por ano,
ou, no melhor caso possível, que ele não sabe nada sobre isso e que você deve
consultar outra pessoa.

A realidade é que contadores “normais” raramente sabem sobre estruturas
internacionais. Além do mais, conforme mencionamos, a maioria deles acredita
que paraísos fiscais são ilegais, e eles dão aos seus clientes a impressão de que
descobrir meios de pagar menos impostos também é ilegal.

Isso acaba criando um clima de mistério e ignorância que serve apenas para o
governo (e seus rivais, se eles encontraram seus próprios meios de otimizar os
impostos de suas empresas).

Muitas pessoas acham que é injusto que grandes empresas paguem poucos
impostos, quando na verdade, a injustiça é que as pequenas empresas não
tenham dinheiro para serviços especializados para ajudá-los a construir as
estruturas necessárias.

Mas não tema, porque o site da Settee está aqui, oferecendo informação gratuita
e clara, e ajuda direta à uma fração dos preços geralmente encontrados no
mercado.
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Hoje nós vamos responder 5 perguntas fundamentais:

1. É ilegal tentar elidir ou otimizar impostos?

2. Quem poderia se beneficiar da transferência de suas empresas ou da
criação de estruturas internacionais?

3. Qual é a melhor opção se você não quer pagar impostos?

4. E se você não quer viver como um turista, como você pode pagar pouco
ou quase nenhum imposto?

5. Se você vive em um país com uma alta carga tributária e não pode ou
não quer transferir sua residência, quais soluções existem para pagar menos
impostos?

Uma vez que você leia nossas respostas, você saberá mais do que 95% da
população (e mais do que, no mínimo, 50% dos contadores) sobre otimização
fiscal.

É ilegal tentar elidir ou otimizar impostos?

Nós vamos responder essa pergunta começando com algumas definições.

Na Settee nós diferenciamos evasão, desvio, elidir e otimizar impostos. Os
primeiros dois conceitos são ilegais, enquanto os outros dois não são.

Desvio ou evasão fiscal consiste em encontrar meios ilegais de não pagar, seja
escondendo o dinheiro ou de alguma forma quebrando as leis a que estamos
sujeitos. Em nossa opinião, essas atividades não fazem sentido e não são
apropriadas para pessoas inteligentes, porque você acabará na cadeia.

Entretanto, elidir ou otimizar seus impostos é uma atividade legal, adequada para
pessoas inteligentes e empreendedores. Se trata de encontrar meios de
economizar em impostos através de leis nacionais e internacionais.

Da mesma forma que você dá o seu melhor para melhorar seu produto, otimizar
processos e vender mais, por que não procurar um meio de pagar menos ao
estado?

Para resumir, elidir ou otimizar impostos é perfeitamente legal. Além disso, se
você não faz isso, você está deixando escapar pelos seus dedos uma forma de
melhorar sua empresa.
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Quem poderia se beneficiar da transferência de suas
empresas ou da criação de estruturas internacionais?

Empresas offshore vêm com um preço: nas jurisdições mais baratas, você precisa
encarar um investimento mínimo de US$500 por ano para mantê-las.
Logicamente, então, não vale a pena estabelecê-las antes de ter um negócio em
funcionamento e que dê lucro.

Entretanto, assim que o volume de operações alcance US$1.000 por mês, vale a
pena transferir sua residência fiscal e, se você quer estabelecer uma empresa na
Europa, estabelecê-la na Bulgária, Chipre, Romênia, na República Tcheca ou na
Estônia.

Na verdade, se você está estabelecendo um negócio, se você tem economias, e
não depende de qualquer benefício, você pode transferir sua residência antes
disso.

Se está tudo bem para você mudar para fora da Europa, você pode criar uma
estrutura internacional em um lugar mais vantajoso, como o Panamá, Emirados
Árabes Unidos ou as Ilhas Marshall.

Já para os empreendedores que desejam manter residência em seu país de
origem, a situação varia, mas geralmente não vale a pena tentar otimizar impostos
com uma estrutura internacional até que os lucros atinjam US$3.000 por mês.

Qualquer pessoa pode registrar sua empresa num paraíso fiscal, mas algumas
pessoas acharão isso mais fácil e mais apropriado do que outras.

Em geral, se seu negócio não está atrelado a nenhum lugar específico, ou se você
é um nômade digital, internacionalizar a sua empresa não deve ser complicado.

Aqui está uma lista de negócios e operações que podem se beneficiar mais
facilmente da criação de estruturas internacionais:

• e-commerce e empresas com base na internet

• empresas internacionais

• sucessões e herança

• investimento e trading

• ativos móveis (como iates, por exemplo)

• propriedade intelectual

• consultoria
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• trabalho e comércio intermediário

Qual a melhor opção se você não quer pagar impostos?

Sem dúvida, a melhor solução se você quer pagar menos impostos (ou nenhum
imposto) é transferir tanto sua residência pessoal como empresarial para um país
com uma baixa carga tributária, ou até mesmo para um paraíso fiscal (e nós
repetimos, isso não é ilegal; ninguém pode forçar você a manter sua residência
em qualquer lugar ou te impedir de transferi-la para qualquer lugar, seja a
residência de sua empresa ou a sua própria).

Se você vive como um turista ou viajante perpétuo, você não precisa pagar
impostos pessoais em nenhum lugar. Em um nível básico, isso implica que você
não permanecerá no mesmo lugar por mais de 183 dias, nem pagará impostos
pessoais em nenhum lugar.

Já para a sua empresa, se você não quer pagar impostos, você precisa
estabelecê-la em um país com imposto territorial, um sistema de não-domicílio
(non-dom), ou sem impostos para empresas (você pode encontrar mais
informações nesse artigo).

Em geral, se você deseja vender na União Europeia e em países com uma alta
carga tributária em geral, você precisa fazê-lo através de empresas onshore.
Neste caso, você sempre terá que pagar impostos, mas você pode reduzir a
quantidade estabelecendo uma empresa offshore adicional (holding) ou através
de algum tipo de intermediário (a Settee pode te ajudar com esse processo).

E se você não quer viver como um turista, como você pode
pagar pouco ou quase nenhum imposto?

Se você não quer viajar o mundo como turista, mas você não se importa de
transferir sua residência para o exterior, outra opção é escolher um país para fixar
sua residência fiscal onde a renda estrangeira não seja tributada, ou onde
ninguém seja solicitado a pagar impostos.

Se você escolher o local correto para sua residência, você pode acabar pagando
pouquíssimo imposto, ou até mesmo nenhum imposto, enquanto ainda
permanecendo na Europa (aqui está um artigo, e outro artigo, sobre esse
assunto).

Já para a sua empresa, você tem as mesmas opções do ponto anterior.
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Se você vive em um país com uma alta carga tributária e
não pode ou não quer transferir sua residência, quais
soluções existem para pagar menos impostos?

Se você não pode ou não quer mudar para o exterior (ainda convidamos você a
reconsiderar, já que há muitos lugares no mundo onde você pode residir sem
passar muito tempo lá), nem tudo está perdido.

Você precisa lembrar que você não poderá escapar de impostos pessoais
(imposto de renda etc.), mas se você fizer corretamente, você pode otimizar o
que sua empresa paga em uma grande quantia.

Se suas operações ou as operações da sua empresa estão entre as mencionadas
acima, você ainda tem a opção de estabelecer uma empresa no exterior, na União
Europeia ou até mesmo offshore (mas com mais complicações e com a ajuda de
estruturas internacionais).

Para fazê-lo, você precisa manter em mente as regras de CFC (nós explicamos
seus efeitos e como evitá-las legalmente aqui) e os acordos de não-bitributação.

Se sua empresa não está atrelada a um lugar específico (ou seja, se não é uma
oficina, um bar, loja etc.), você pode estabelecer sua empresa no exterior, seja no
Reino Unido, Irlanda, Estônia, Chipre ou qualquer outro lugar.

Não esqueça que se você mora em um país com as regras de CFC, sua empresa
estrangeira terá que mostrar um certo nível de substância (escritório, clientes
etc.) para cumprir com a legislação do país.

A maior vantagem disso é que se você escolher o país certo para a sua empresa,
ela não pagará imposto corporativo (ou pagará muito menos do que em seu país
de origem).

É claro, quando a empresa distribui dividendos, você terá que declará-los em seu
país de residência e pagar impostos ao governo.

Uma opção nesse caso seria deixar os lucros na empresa e investi-los para
fazê-los crescer.

Após poucos anos, você poderia mudar-se para outro país que não tribute esse
tipo de renda. Você poderia fazê-lo mudando-se para um país como a Irlanda ou
o Reino Unido, onde você pode se beneficiar do sistema non-dom, ou
diretamente para um país com imposto territorial que tenha um acordo de
não-bitributação com seu próprio país.
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A Geórgia é geralmente uma opção atrativa, já que não é considerado um paraíso
fiscal por muitos países.

Conclusão

Como você pode ver, há muitas opções para otimizar seus impostos. A mais
simples e efetiva consiste em transferir sua residência pessoal e empresarial para
um país apropriado.

Mas há também outros métodos para empreendedores com renda suficiente, e o
tipo correto de empresa ou operações, que não desejam mudar sua residência
para fora do seu país.

Se você achou interessante o que leu, há muito mais para você no site da Settee
e no nosso parceiro Idéias Radicais.

Se você tiver quaisquer perguntas após ler essa introdução (e pesquisar no site)
ou deseja encontrar a melhor solução para sua situação específica, você pode
agendar uma consultoria com a Settee aqui.

Porque a sua vida te pertence!
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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.
• elidir 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

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