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Prezados Senhores, 

 

Nos termos da Instrução Normativa nº 1.863 de 

27 de dezembro de 2018, expedida pela Receita 

Federal do Brasil, comunicamos que para que 

uma entidade estrangeira obtenha ou altere sua 

inscrição, precisará informar seus 

representantes legais e a cadeia de 

participação societária até os beneficiários 

finais ou entidades equiparadas para a 

Receita Federal do Brasil. 

 

 

 

Como regra geral, considera-se beneficiário 

final a pessoa física que possua, direta ou 

indiretamente, mais de 25% do capital da 

entidade estrangeira e/ou, detenha ou exerça a 

preponderância nas deliberações sociais e o 

poder de eleger a maioria dos administradores 

da entidade, ainda que sem controlá-la.  

 

 

 

Em 27 de dezembro de 2018 foi editada 

Instrução Normativa nº 1.863 que revogou a 

Instrução Normativa nº 1.634 de 6 de maio de 

Dear Sirs, 

 

Pursuant to Normative Instruction 1.863 

of 27 December, 2018, issued by the 

Brazilian Federal Revenue Service  

(RFB), in order for a foreign entity to 

obtain or change its enrollment with the 

tax authorities it must inform the RFB 

details of its legal representatives and 

its ultimate beneficial owners. 

 

 

 

 

As a general rule, the ultimate  

beneficiary is a natural person who 

directly or indirectly owns more than 

25% of the capital of the foreign entity 

and/or holds or exercises the control in 

the deliberations on corporate resolutions 

and the power to elect a majority of the 

company's administrators, even without 

controlling it.  

 

On 27 December 2018, IN 1.863 granted 

an additional period of 180 days for 

foreign entities already enrolled with the 



2016, e concedeu prazo suplementar de 180 dias 

para que as entidades estrangeiras já inscritas no 

CNPJ se adequem e apresentem tais 

informações/documentos.  

 

 

Ressaltamos que a partir de 27 de junho de 

2019, as referidas sociedades que não tenham 

cumprido com as novas regras impostas pela 

Instrução Normativa nº 1.863/2018 terão sua 

inscrição suspensa no CNPJ e ficarão 

impedidas de transacionar com 

estabelecimentos bancários, inclusive quanto à 

movimentação de contas-correntes, à realização 

de aplicações financeiras e à obtenção de 

empréstimos.  

 

 

Estamos à disposição para esclarecer quaisquer 

dúvidas e prestar-lhe assistência para o 

cumprimento das disposições da Instrução 

Normativa nº 1.863/2018. 
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Brazilian Federal Taxpayer´s Registry 

(CNPJ/MF) to present the requisite 

information/documents.  

 

 

We note that as of 27 June, 2019, those 

companies that have not complied with 

the new rules imposed by the Normative 

Instruction qill have their enrollment 

suspended at the Brazilian Federal 

Taxpayer´s Registry (CNPJ/MF) and will 

be prevented from transacting with 

banking establishments, including the 

movement of current accounts, the 

realization of financial investments and 

the obtaining of loans.  

 

We remain available to clarify any doubts 

on this matter and assist in complying 

with the provisions of IN 1.863/2018. 
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