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Conforme Carta-Circular nº 3.603 do Banco Central do Brasil, resta estabelecido período de entrega do Censo Anual 

de Capitais Estrangeiros no Brasil.

O Censo é uma pesquisa realizada pelo Banco Central sobre os inves�mentos estrangeiros na economia brasileira 

u�lizando como referência para as informações a posição de 31/12/2013.

As informações a serem prestadas incluem:

a) Par�cipação de não residente no capital social;

b) Cadastro de Inves�dor não residente com poder de voto igual ou superior a 10%;

c) Cadastro de passivo, incluindo créditos comerciais com credores não residentes que tenham ou não 

relacionamento intercompanhia com o declarante.

A obrigação de apresentar a Declaração no Censo Anual aplica-se:

I -  As pessoas jurídicas sediadas no País com par�cipação direta de não residentes em seu capital em 

qualquer montante e com patrimônio líquido igual ou superior a US$100 milhões (cem milhões de 

dólares dos Estados Unidos da América); e

II -  As pessoas jurídicas sediadas no País com saldo devedor total de créditos comerciais de curto prazo 

(exigíveis em até 360 dias), concedidos por não residentes em valor igual ou superior a US$10 milhões 

(dez milhões de dólares dos Estados Unidos da América).

Entende-se por crédito comercial os Financiamentos concedidos diretamente entre exportador e importador, para 

aquisição de bens ou serviços em transações de comércio exterior. Não incluem financiamentos de exportação ou 

importação que sejam efe�vados com a interveniência de en�dades que não sejam o exportador ou o importador no 

exterior, tais como bancos, agências de fomento de comércio, bancos de desenvolvimento, entre outros.

Os passivos de crédito comercial podem assumir duas formas:

a) Importador residente no Brasil recebe bem ou serviço assumindo o compromisso de efetuar, no 

futuro, pagamento ao exportador não residente. Não implica entrada de recursos financeiros no País e 

é um passivo externo exigível em moeda.

b) Exportador residente no Brasil recebe pagamento de importador não residente, assumindo o 

compromisso de, no futuro, enviar bem ou prestar serviço. Implica entrada de recursos financeiros no 

País e é um passivo externo exigível em bens ou serviços.

01

Informa�vo Dascam
015  - 07 de julho de 2014

 
Censo Anual de Capitais Estrangeiros deve ser entregue até 15 de Agosto



+55 11 3112.9292
Rua Líbero Badaró, 425 - 29º andar - conj. E 292
São Paulo-SP www.dascam.com.br

As operações de financiamento de importação ou exportação para as quais o credor no exterior não é o exportador 

ou importador devem ser declaradas como emprés�mos.

A declaração do Censo Anual entregue em atraso ou a falta de entrega da declaração e a prestação de informações 

incorretas, incompletas ou falsas, sujeita a pessoa jurídica a multas conforme o disposto na Resolução nº 4.104, de 28 

de junho de 2012, conforme abaixo:

a) apresentação da declaração do censo fora do prazo: multa de R$. 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou 1% 

(um por cento) do valor sujeito a declaração, o que for menor;

b) prestação incorreta ou incompleta de informações na declaração do censo: multa de R$. 50.000,00 

(cinquenta mil reais), ou 2% (dois por cento) do valor a que se relaciona a incorreção, o que for menor;

d) não apresentação da declaração do censo: multa de R$. 125.000,00 (cento e vinte e cinco reais), ou 5% 

(cinco por cento) do valor sujeito a declaração, o que for menor;

e) prestação de informação falsa no censo de capitais estrangeiros: R$. 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais), ou 10% (dez por cento) do valor sujeito a registro, o que for menor;

Desde já nos colocamos a disposição para os esclarecimentos que se façam necessários.
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 Atenciosamente, 

 
Sergio Bro�o

Fone:11-3112-9284
sergio.bro�o@dascam.com.br

Alessandro Del Grande
Fone:11-3112-9283

alessandro.grande@dascam.com.br
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