APRENDA OS PASSOS PARA

INVESTIR NO EXTERIOR
ABRIR CONTA EM BANCO
O primeiro passo para começar a investir no exterior é abrir
uma conta em um banco no exterior. Existem diversas
maneiras de abrir uma conta, desde presencial na agência até
mesmo do sofá da sua casa.
Existem também diversos países que oferecem os serviços e
alguns com custo zero.

ABRIR CONTA EM CORRETORA
Já com a conta no banco aberta é hora de abrir conta em uma
corretora de valores para comprar os ativos no exterior.
De igual maneira aos bancos, as corretoras oferecem diversos
serviços e preços. Algumas operam nos principais mercados do
mundo e outras apenas em certos países.
Con ira no site www.comoinvestirnoexterior.com algumas
opções.

ENVIAR DINHEIRO AO BANCO
Com a conta no banco e na corretora aberta, é hora de enviar os
recursos do Brasil para o banco no exterior.
Existem diversas maneiras de enviar dinheiro e usando o
voucher investirnoexterior você ganha 10% de desconto no
spread pela Remessa Online, uma das mais con iáveis casa de
remessa de valores para o exterior.

ENVIAR DINHEIRO À CORRETORA
Em geral o envio de dinheiro do banco no exterior para a
corretora tem custos elevados. Se você tem conta em banco e
corretora nos EUA, pode bene iciar-se de uma método
chamado ACH - Automated Clearing House, que não cobra
nenhuma taxa e o dinheiro estará em sua conta em até 4 dias
úteis.

COMPRAR ATIVOS
Após o dinheiro estar na conta da corretora, basta realizar
a compra de ativos. Pode comprar diversos tipos de ativos
como ações, ETF, REIT, MLP, options, Bonds tanto nos
EUA quanto em outras bolsas ao redor do mundo.

DECLARAR GANHOS RECEBIDOS
Se você chegou até aqui é porque já conseguiu comprar ativos e já
está recebendo dividendos mensais com os REIT ou trimestrais com
as stock. Agora será necessário declarar os dividendos recebidos e os
ganhos de capital. Consulte a área sobre imposto de renda no site
para maiores informações.

FAZER DECLARAÇÃO ANUAL
Se você não fez saída de initiva do Brasil então terá que fazer a
declaração de ajuste anual do imposto de renda. Na declaração
anual você terá que inserir todos os ativos que possui no
exterior.
Existem algumas particularidades na hora de converter o valor
de dólar para real quando lançamos compra ou venda.
Acompanhe no site como fazer.

NÃO PERCA TEMPO, COMECE HOJE MESMO A PROTEGER SEU
PATRIMÔNIO!
ASSINE A NEWSLETTER

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CLIQUE AQUI:
WWW.COMOINVESTIRNOEXTERIOR.COM

