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DCEP - 2011
"Declaração de Capitais Estrangeiros no País 2011 - DCEP"
O Banco Central do Brasil (“BACEN”) regulamentou a apresentação da Declaração de Capitais
Estrangeiros no País (“DCEP”) 2011, data-base de 31/12/2010, no período de 03 de outubro a 01 de
novembro de 2011.
Estão obrigadas a apresentar a DCEP as pessoas jurídicas sediadas no país que, em 31/12/2010, (i)
tinham participação direta de não residentes em seu capital social; ou (ii) eram devedoras de créditos
concedidos por não residentes, cujo saldo devedor era igual ou superior a US$1.000.000,00 (um milhão
de dólares dos Estados Unidos da América), ou equivalente em outra moeda, incluindo-se os créditos
comerciais de curto prazo (exigíveis em até 360 dias) ou de longo prazo (exigíveis após 360 dias).
Os fundos de investimento, por meio de seus administradores, também deverão apresentar a DCEP,
informando o total de suas aplicações, a participação de não residentes no seu patrimônio, especificando,
por meio de seus representantes, os não residentes que detenham participação igual ou superior a 10%
(dez por cento) no patrimônio do fundo
Estão dispensadas de apresentar a DCEP (i) as pessoas físicas, (ii) as pessoas jurídicas devedoras de
repasses de créditos externos concedidos por instituições com sede no Brasil; (iii) as entidades sem fins
lucrativos mantidas por contribuições de não residentes; e (iv) os órgãos da administração direta da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
A DCEP deve ser apresentada por meio eletrônico, no site do BACEN (www.bcb.gov.br)
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Circular BACEN nº 3.559, de 19.09.2011. Publicada no DOU de 20.09.2011
ESTE BOLETIM É MERAMENTE INFORMATIVO E RESTRITO AOS NOSSOS CLIENTES E
COLABORADORES. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS SOBRE AS MATÉRIAS AQUI VEICULADAS
DEVERÃO SER DIRIGIDAS AO V&G.
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