
 

 ألعمال التجارية في البرازيلا

 

 CPF – CNPJتسجيل الشركات باستخدام 

 

ازيلية جميع الشركات األجنبية أو األفراد الذين يمتلكون أسهماً أو حصصاً في شركة برازيلية مطالبون بالتسجيل في اإليرادات الفيدرالية البر

(Receita Federal do Brasil وبالتالي التسجيل في سجل ، )( دافعي الضرائب الفيدرالي الخاص بالكيانات المؤسسيةCNPJ / MF )

 .(CPF / MFأو لألفراد )

 تلقائيًا لمستثمر أجنبي عند تسجيل استثماره قبل البنك المركزي. CNPJفي الوقت الحالي ، يمكن تعيين رقم 

أو  Cadastro de Pessoas Físicasاالتحاديين )يُطلب من األفراد المقيمين في الخارج التسجيل في سجل األفراد دافعي الضرائب 

"CPF القانونية البرازيلية أو السلع والحقوق األخرى في البرازيل ، بما في ذلك  شركاتأو حصص من ال مخازن"( إذا كان لديهم

من الممكن أيًضا التسجيل , كما محام عن طريقلألفراد غير المقيمين في البرازيل  CPFفي الواقع يمكن طلب التسجيل في  واالستثمارات. 

 كون أسرع.تالبرازيل  داخللية ، ولكن اإلجراء في أقرب سفارة أو قنصلية برازي

 :CPFالتقديم على  قبلمن يجب على المحامي تقديم الوثائق التالية للحصول على تسجيل الفرد غير المقيم  

  .نسخة مصدقة من بطاقة هوية الفرد أو جواز السفر -1

   .بطاقة هوية المحامية من نسخ -2

 .CPF الغرض وهو إصدارد يحدت توكيل مع -3

 بأسماء والدي الشخص األجنبي.مصلحة الضرائب الفيديرالية وإلى جانب هذه الوثائق ، يجب على المحامي في الواقع إبالغ 

كون التوكيل ييجب أن محلف معتمد, ومترجم  قبلمن  إلى اللغة البرتغاليةتوكيل الرسمي ترجم بطاقة هوية الفرد أو جواز السفر والتيجب أن 

 .في بلد صاحب التوكيل برازيليةأو السفارة القنصلية الالصادر في الخارج مصدقاً قانونياً في 

 Agências dos Correios - Empresaأوالً في مكتب البريد ) الموكليجب تقديم جميع الوثائق المذكورة أعاله من قبل المحامي  

Brasileira de Correios e Telégrafos( أو مصرف االدخار الفيدرالي ، )Caixa Econômica Federal أو بنك البرازيل )

(Banco do Brasil) يرفع إلى مصلحة الضرائب الفيديرالية في البرازيل.. ، ثم 

 

 نصيحة مهنية:

التنظيمي. كما يمكن  االلتزامة إنشاء سلسة لشركتك ولضمان عمليللحصول على بالمشورة المهنية في مرحلة مبكرة  االستعانةمن المستحسن 

ة أن تساعدك المشورة القانونية المتخصصة في إعداد العقود المناسبة مع شركائك ومورديك وعمالئك مما قد يمنع المخاطر المالية والقانوني

 المستقبلية.

 

 أو االستفسارات. ا كنت بحاجة إلى مزيد من التوضيحال تتردد في االتصال بنا إذ
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