
 Planejamento fiscal e sucessório para 
investimento imobiliário internacional 

Pedro Barreto 
CEO 



Estratégias de proteção patrimonial e sucessão 

• Tributação EUA 
• Tributação internacional 
• Tipos de empresas EUA 
• Sucessão patrimonial 
• Estratégias de estruturação patrimonial 



Tributação EUA – Imóveis de Rendimento 



EUA - Benefícios fiscais Imóveis de Rendimento 

Caixa 
positivo 

para 
investidor 



Não há imposto a 
pagar 

EUA - Benefícios fiscais Imóveis de Rendimento 



EUA - Benefícios fiscais Imóveis de Rendimento 
Corporation X LLC 

Corporation 

+-20% (*) 

%- 15% (*) 

LLC 

(*) Até lucro de $75.000 por ano 



Tributação internacional 



Investimento via pessoa fisica 

Regime de caixa 
Recebimento do aluguel 

0% a 30%  

27,5%  



Regime de caixa 
Recebimento do aluguel 

0% a 30%  

27,5%  

Reciprocidade 

Investimento via pessoa fisica 
Reciprocidade 



Investimento via empresa 

Regime de caixa 
Distribuição de dividendos 

0% a 30%  

Empresa 



Tipos de empresa nos EUA 



LLC   
Individual 

LLC Individual 

Imposto incide 
sobre acionista  

IR ganho de capital até 22% 



LLC Partnership 

LLC   
Partnership 

Contabilidade 
mais cara 

Imposto incide 
sobre acionistas  

IR ganho de capital até 22% 



Corporation 

Corporation 

Imposto incide 
sobre empresa 

IR ganho de capital até 45% 



LLC   
Individual 

Tipos de empresa EUA 
Comparativo 

Imposto incide 
sobre acionista 

IR ganho de capital até 22% 

LLC   
Partnership 

Contabilidade 
mais cara 

Imposto incide 
sobre acionistas 

Corporation 

Imposto incide 
sobre empresa 

IR ganho de capital até 45% IR ganho de capital até 22% 



Sucessão patrimonial 



Imposto de sucessão não residentes EUA 

Sucessão 
• Imposto sobre herança até 45% -$60.000 
• Necessita de inventário 



Blindagem imposto de sucessão 

Sucessão 
• Isento de imposto de herança 
• Sucessão entre acionistas sem inventário 



Trust 

• Controle sobre sucessões complexas 



Estratégias de estruturação patrimonial 



Estratégia de estuturação patrimonial 

Empresa USA 

Offshore 

Trust 

V
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Complexidade da sucessão 

Constituição $1.000 
Manutenção anual $1.200 

Constituição $2.200 
Manutenção anual $2.400 

Constituição > $4.500 
Manutenção anual $3.200 



Viabilizando uma carteira global 



 

 

 

Faça o cadastro pelo site www.ativore.com e confira todos os detalhes dos 

nossos produtos e serviços e receba novidades da Ativore e informações do 

Mercado Imobiliário Global!  

 

 

contato@ativore.com 
  

 

http://www.ativore.com

