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SUBSTÂNCIA ECONÔMICA DAS EMPRESAS OFFSHORE 

TRÂMITES EM BVI E BAHAMAS 

 

Como publicamos no final de 2019, as jurisdições offshore que fazem parte do Commonwealth tiveram 

uma importante mudança em sua legislação quanto a substância econômica das companhias offshore. 

BVI, Bahamas e Cayman publicaram as novas regras a partir de 2018 (“Leis de Substância Econômica”). 

Nessa carta pretendemos explicar com mais detalhes sobre o reporte em BVI e Bahamas, uma vez que 

as ilhas são duas das jurisdições de maior interesse dos clientes private para estruturação das PICs 

(Private Investment Companies), e além disso a legislação e entendimentos sobre o tema (incluindo 

prazos) se encontram mais consolidados. 

 

DEFININDO SE A COMPANHIA DESENVOLVE ATIVIDADES RELEVANTES 

 

As questões mais relevantes desta nova regulamentação dizem respeito ao disclosure de informações 

das empresas offshore e da existência de estrutura formal para desenvolver atividades definidas pela lei 

como relevantes (“Relevant Activities”) nestas localidades. Portanto, o primeiro passo é entender se a 

empresa offshore desenvolve ou não uma Relevant Activity, o que a caracterizaria como uma entidade 

relevante conforme definido na Lei de Substância Econômica de sua jurisdição (“Relevant Entity”), uma 

vez que as consequências práticas e formalidades necessárias para adequação variam a depender 

dessa resposta.  

 

As atividades relevantes em BVI e Bahamas são bem parecidas, e incluem por exemplo: 

✓ Negócios bancários 

✓ Negócios de seguros 

✓ Gestão de fundos de investimentos 

✓ Leasing e Financiamentos 

✓ Negócios relacionados a navegação 

✓ Holding  

✓ Negócios relacionados a propriedade intelectual 

✓ Distribuição e prestação de serviços 
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De acordo com o entendimento da maioria dos escritórios de BVI, a atividade da PIC, quando utilizada 

exclusivamente para Investimentos no mercado financeiro, não é considerada uma atividade relevante 

na jurisdição e tem um processo mais suave de adequação à nova legislação. Neste caso, a empresa 

deve informar à autoridade fiscal local, através do seu Registered Agent, que não realiza nenhuma 

atividade considerada Relevant Activities, e, portanto, não está sujeita ao requisito mínimo de substância 

econômica. Em Bahamas, é aconselhável que se consulte o Registered Agent ou advogado local para 

entendimento sobre a classificação de companhia utilizada exclusivamente para investimentos no 

mercado financeiro. 

 

Recordamos que o Registered Agent, figura necessária para toda PIC, é uma empresa sediada na 

jurisdição da PIC que presta serviços locais de vital importância para a manutenção da companhia 

offshore, tais como guarda dos principais documentos corporativos, interação com os órgãos 

governamentais (reguladores e fiscais) em nome da PIC (incluindo por exemplo as responsabilidades por 

pagar custos de manutenção da companhia e proceder com registros e envio de informações e reportes 

obrigatórios), dentre outros.  

 

A CLASSIFICAÇÃO DA COMPANHIA E O PROCESSO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES 

 

A orientação mais frequente dos advogados e prestadores de serviços de BVI e Bahamas é de que as 

empresas devem passar por um assessment formal para que sejam classificadas para fins da Lei de 

Substância Econômica, determinando se aquela sociedade está ou não no escopo da lei. Tal medida 

pode ser especialmente interessante quando se há dúvidas na classificação, como por exemplo uma 

companhia com portfolio misto (ativos líquidos, ilíquidos, etc.). A aprovação da classificação da 

companhia para fins de Lei de Substância Econômica local através de uma resolution dos diretores 

também pode ser uma boa medida de governança. 

 

Para auxiliar com a classificação, os Registered Agent e escritórios de advocacia adotaram medidas e 

ferramentas para de classificação das companhias. Para o envio das informações, é fundamental que o 

Registered Agent da empresa offshore seja consultado para auxiliar no processo de prestação de 

informações à autoridade fiscal.  

 

 

 



  

 

PRAZOS PARA O ENVIO DE INFORMAÇÕES 

 

Em BVI, primeiramente, vale explicar que para fins da Lei da Substância Econômica há o chamado 

Financial Period, que não se confunde com o exercício fiscal da companhia, assim entendido como o 

período em que será apurada a realização, ou não, de atividades relevantes da companhia para fins da 

Lei de Substância Econômica. Para companhias existentes antes de janeiro de 2019, o primeiro Financial 

Period será encerrado em junho/2020, e se renovará a cada doze meses, sendo certo que as 

companhias podem optar por alterar o Financial Period (por exemplo, para ajustá-lo ao ano fiscal da 

companhia, que geralmente se encerra em 31 de dezembro de cada ano). Desse modo, nota-se que o 

término do Financial Period não necessariamente coincidirá com o fim do exercício fiscal da companhia, 

havendo a necessidade de expressa manifestação da vontade da companhia ao seu Registered Agent, 

caso seja essa a intenção, para os trâmites necessários junto às autoridades. 

 

O prazo para reporte varia a depender da data de incorporação da companhia e do seu Financial Period. 

Para PICs constituídas antes de 01/01/2019, o primeiro envio de informações deverá ocorrer até 

29/12/2020 caso a companhia não altere seu Financial Period e adote o padrão da lei, ou seja, Financial 

Period encerrando em 30 de junho (sendo o término do primeiro Financial Period 30 de junho de 2020, 

com o reporte pertinente em até seis meses, ao final do ano).  

 

Caso a companhia opte por determinar que o Financial Period se encerrará em um prazo diferente de 

30 de junho, o reporte deve ocorrer em até seis meses após o término do Financial Period. Desse modo, 

por exemplo, se uma companhia decidir que seu Financial Period se encerrará em 31 de dezembro de 

cada ano, alinhando-o ao exercício fiscal, o envio de informações deverá acontecer até o final de junho 

do ano seguinte. 

 

Para companhias incorporadas após 01/01/2019, o primeiro envio de informações variará de acordo 

com a data de constituição e determinação do Financial Period, sendo que via de regra o prazo será de 

até 18 meses após a incorporação, podendo ser menor. 

 

Após o primeiro envio de informações, haverá a necessidade de reporte anual às autoridades para 

confirmação das informações, em até seis meses contados do término de cada Financial Period.  

 

Em Bahamas, para companhias incorporadas antes de 30 de dezembro de 2018, o prazo para reporte 



  

 

será de 9 meses após o término do seu exercício fiscal. Se o exercício fiscal de uma companhia se 

encerrou em 31 de dezembro de 2019, por exemplo, o prazo para o envio das informações será 30 de 

setembro de 2020.  

 

Para companhias criadas após 30 de dezembro de 2018, o prazo também será de 9 meses após o 

término do exercício fiscal, sendo que o prazo para o primeiro reporte dessas companhias incorporadas 

mais recentemente poderá variar entre dezembro de 2020 e setembro de 2021, a depender da data de 

incorporação e período fiscal definido.  

 

A equipe de Wealth Planning da XP Private está à disposição para qualquer esclarecimento que se faça 

necessário. Consulte seu banker. 

 

XP Private 

Wealth Planning 

  



  

 

Este material foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos” ou “XP”) tem caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser 

interpretado como sendo material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de 

alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os prazos, taxas e condições aqui contidas são meramente indicativas. As informações contidas 

neste relatório foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. A XP Investimentos não 

dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Este relatório também 

não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. Os instrumentos financeiros discutidos neste 

material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou 

necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, 

antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas 

informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material 

ou seu conteúdo. Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes 

da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer  que seja 

o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os 

clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 

3710. ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE 

INVESTIMENTO NO VAREJO. 

 


