O tempo constrói.

Ética.
Compromisso e dedicação.
Entregar o prometido.

Relações, aprendizados, conquistas.
Com o passar dos anos criamos parcerias
duradouras. Ganhamos credibilidade e
confiança. Adquirimos domínio técnico.
Acumulamos conhecimento prático.

Relacionamento.

E nos tornamos especialistas.

Trabalho em equipe.

O tempo aproxima.
Quando estamos sempre lado a lado,
passamos a conhecer o outro melhor

Nosso objetivo é servir nossos clientes com

do que ninguém. Somos apaixonados

alto padrão de qualidade, agregando valor
aos seus negócios em um ambiente de parceria,
preservando a nossa reputação e a de nossos

pelo que fazemos, damos atenção aos
detalhes. Desta forma, oferecemos
uma experiência personalizada para

clientes como se fosse única, construindo

a necessidade de cada cliente.

relações de respeito e longo prazo na busca
pela excelência, e priorizando investimentos
em inovação e tecnologia que permitam

O tempo flui.

o desenvolvimento contínuo de nossos

Algumas coisas modificam-se para dar

colaboradores.

lugar ao novo. O passado se transforma
na essência da inovação para capacitar
e atualizar constantemente nossos
talentos e tecnologias próprias.
É entre o ontem, o hoje e o amanhã
que encontramos nosso jeito de prestar
serviços: oferecendo tempo aos nossos
clientes para focarem em seu
próprio crescimento.

Ethics. Commitment and dedication. Deliver
what is promised. Relationship. Teamwork.
Our goal is to serve our clients with high quality
standards, adding value to their businesses
moved by a partnership mindset, protecting our
reputation and our clients’ as only one, building
trusting long-term relationships in order to achieve
excellence, focusing on investments in innovation
and technology which will enable the continuous
development of our collaborators.
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Time builds.
Relationships, learnings,
achievements. As the
years pass by we create
lasting partnerships.
We gain credibility and
trustworthiness. We
acquire technical expertise.
We accumulate practical
knowledge. And we
become specialists.
Time brings together.
When we are always side by
side, we come to know the
other better than anybody
else. We have a passion for
what we do and pay close
attention to the details.
That is the way we offer
an experience tailored to
each client’s needs.
Time flows.
Somethings change in
order to give place to the
new. The past becomes
the essence of innovation
driving capabilities which
constantly update our own
talents and technologies.
It is in the midst of
yesterday, today and
tomorrow that we find our
way of providing services:
allowing time to our
clients to focus on their
own growth.

Serviços de
Consultoria em
Legalização
Paralegal
Consulting Services

Consultoria na obtenção
de parcelamentos

Banco Central do Brasil ― RDE-IED
Todas as empresas sediadas no Brasil com sócios
residentes ou sediados no exterior estão sujeitas ao
Registro Declaratório Eletrônico de Investimento
Estrangeiro Direto (RDE-IED).
Desta obrigatoriedade surgem duas obrigações:

Nosso Departamento de Consultoria em Legalização

• Registro das operações de alteração do capital social

é composto por especialistas experientes prontos para assessorar as empresas nos
diversos processos perante todas as esferas da administração pública, desde a abertura
até o encerramento da empresa.

• Apresentação das declarações econômico-financeiras

Our Legal Consulting Department is comprised of experienced specialists
ready to assist the companies in diverse procedures before all spheres of
public administration, from the company’s opening to its closure.

Suporte para abertura
e obtenção de registros

Support to opening and
obtaining registrations

Tendo em vista a demora para a abertura e
implantação de um novo negócio, faz-se imprescindível
uma atuação rápida e precisa visando reduzir seu prazo
para implementação e seus custos pré-operacionais.

Given the long time taken to open and
establish a new business, a quick and precise
action aiming to reduce the time for its
commencement and its pre-operational
costs is essential.

Assessoramos as empresas em todas as etapas para
sua implantação, desde a elaboração e registro dos
seus atos constitutivos até a obtenção, perante
os órgãos da administração pública, dos registros
necessários ao início das operações.

We assist companies in all stages of their
installation, from preparing and registering
their articles of incorporation to obtaining,
before the public administration authorities,
the registrations necessary for beginning
the operations.

Acompanhamento de regularidade
e emissão de certidões
Temos notado uma crescente exigência do mercado
por adoção de medidas de compliance. Neste sentido,
torna-se imprescindível a manutenção da regularidade
fiscal da empresa.
Nossa equipe está preparada para atuar perante os
diversos órgãos da administração pública direta ou
indireta para a obtenção das diversas certidões de
regularidade, monitorando seus vencimentos de forma
a reemiti-las, mantendo as certidões sempre válidas
para apresentação em licitações, auditorias
ou a fornecedores.

Monitoring lawfulness and
issuing certifications
We have noted a growing demand in the market
for the adoption of compliance measures.
In this sense, the maintainance of the
company’s tax good standing is indispensable.
Our team is prepared to act before the many
direct or indirect public administration
authorities to obtain the multiple compliance
certifications, monitoring their maturities
in order to re-issue them, keeping the
certifications always valid for presentations
in bidding processes, audits or to suppliers.

perante o RDE-IED
ou atualização do quadro societário, conforme o caso
A IRKO possui profissionais capacitados para
assessorar as empresas situadas no Brasil em todas
as demandas perante o RDE-IED, mantendo tais
registros sempre atualizados em cumprimento
da legislação e facilitando o recebimento de capital
do exterior.

Banco Central do Brasil ―
declarações assessórias
Além do RDE-IED, o Bacen impõe às empresas
sediadas em território nacional a apresentação das
seguintes obrigações:

• Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior – CBE
• Censo de Capitais Estrangeiros no País
Ambas as declarações sujeitam as empresas a duras
penalidades caso não atendidas. Desta forma,
estamos preparados para atender os clientes
verificando a obrigatoriedade, elaborando e
apresentando tais obrigações.

Central Bank of Brazil ― RDE-IED

• Recording the operations of changes in
owner’s capital at the RDE-IED

Devido a nossa vasta experiência estamos aptos a
analisar a situação dos débitos fiscais da empresa
e identificar oportunidades de parcelamento,
sempre visando às melhores condições que a
lei permitir, seja no âmbito federal, estadual ou
municipal, atuando perante tais órgãos para
formalização do parcelamento e realizando o
acompanhamento até sua total quitação.

• Presentation of economic and financial
declarations or updating of members,
according to the case

Defesas em processos
administrativos

All companies based in Brazil with members
residing or based abroad are subject to the
Electronic Declaration Record of Foreign
Direct Investment (RDE-IED).
From this obligatoriness two obligations arise:

IRKO has professionals qualified to assist the
companies located in Brazil in all RDE-IED
demands, keeping records always updated
according to the law and facilitating the
receival of foreign capital.

Central Bank of Brazil ―
accessory declarations
In addition to RDE-IED, Bacen (Central Bank
of Brazil) imposes to the companies based
in national territory the presentation of the
following obligations:
• Declaration of Brazilian Capital Abroad ― CBE
• Census of Foreign Capital in Brazil
Both declarations subject the companies to
harsh penalties if unfulfilled. Thus we are
prepared to serve our clients by verifying
the obligatoriness, preparing and presenting
such obligations.

Com o nosso extenso time de especialistas,
estamos aptos a representar nossos clientes
em diversos tipos de processos administrativos
objetivando a garantia de direitos legais.

Nossos serviços
compreendem
Our services include
• Abertura e encerramento de empresas
Opening and closing companies

• Consultoria e assessoria na obtenção de
parcelamentos fiscais
Advisory and consulting in obtaining tax
installment plans

• Banco Central do Brasil ― RDE-IED, CBE
e Censo Bacen

Nossa atuação se estende aos processos necessários à manutenção
da regularidade da empresa, incluindo a obtenção de certidões de regularidade e a
formalização, acompanhamento e controle dos diversos tipos de parcelamentos,
bem como dos registros e declarações devidas ao Banco Central do Brasil.
Our operations extend to procedures necessary for maintaining the company’s
lawfulness, including obtaining compliance and formalization certifications,
monitoring and controlling diverse types of installments plans, as well as records
and declarations due to the Central Bank of Brazil.

Central Bank of Brazil ― RDE-IED, CBE
and Bacen Census

• Obtenção e renovação de certidões
Obtaining and renewing certifications

• Atuação em processos administrativos
Acting in administrative lawsuits

• Regularização de débitos perante a administração pública
Rectifying debits before the public
administration

Consulting in obtaining
installments plans
Due to our wide experience we are apt, by
analizing the company’s tax debits situation,
to identify installment opportunities, always
aiming for the best conditions allowed by
federal, state or municipal law, acting before
the authorities to formalize the installment
plan and monitoring it until its full payment.

Defense in administrative
lawsuits
With our extense team of specialists, we are
apt to represent our clients in multiple types
of administrative lawsuits, aiming to ensure
legal rights.

