PORQUÊ AS
BERMUDAS?
PONTOS FORTES E VANTAGENS

LOCALIZAÇÃO

As Bermudas é um território Britânico
com autogovernação no Atlântico
Norte, cerca de 650 milhas a lestesudeste do Cabo Hatteras, Carolina
do Norte, com voos diretos diários
das cidades, Toronto e Londres.
A ilha é menos de duas horas de
Nova York. A sua localização e fuso
horário favoráveis (Atlantic Standard
Time) (AST), entre a América do
Norte e Europa, torna o local ideal
para servir os mercados globais.

REPUTAÇÃO

As Bermudas gozam de uma excelente
reputação de uma perspectiva de
regulamentação e conformidade,
com os mais altos padrões
globais. A ilha tem 80 parceiros de
Tratado ao redor do mundo e é
considerada um domicílio altamente
transparente e cooperativo.

REGULAMENTO

Pragmatica, baseada no risco do
Regulamento Bermudas tornou uma
jurisdição amigável aos negócios.
Fundada em 1969, a Autoridade
Monetária das Bermudas (BMA)
supervisiona todas as entidades
financeiras, dos bancos e fundos
de investimento para seguradoras
cativas e as empresas de resseguros.

IMPOSTO NEUTRO

Bermuda é uma jurisdição fiscal neutro
sobre o rendimento ou impostos
corporativos. O ministro das Finanças
concedeu garantia para empresas
das Bermudas que nenhum imposto
sobre o rendimento, dividendos ou
ganhos de capital serão aplicadas a
empresas ou indivíduos até 2035,
pelo menos, de modo algum.

INFRA-ESTRUTURA

As Bermudas têm, uma infraestrutura
física e tecnológica moderna, segura
e de classe mundial, incluindo
excelentes telecomunicações,
banda larga sendo a Bolsa de
Valores das Bermudas totalmente
eletrônica. As empresas da cidade
de Hamilton não sofreram nenhum
tempo de inatividade, mesmo
depois de dois furacões dentro
de uma semana que atingiram as
Bermudas em outubro de 2014.

QUALIDADE DE VIDA

As Bermudas têm um alto padrão de
vida, excelente educação e cuidados
de saúde, um clima temperado e
uma beleza física sub-tropicais,
incluindo as mundialmente famosas
praias, campos de golfe e recifes de
coral mais setentrional do mundo.

COLABORAÇÃO

Indústria, governo e reguladores
(BMA) trabalham em conjunto para
facilitar inovadora, rápida resolução
de problemas do cliente.

LEGISLAÇÃO

O sistema jurídico das Bermudas, de mais
de 400 anos, é respetado no mundo
inteiro. As Ilhas têm o primeiro tribunal
do Novo Mundo na modelagem da
Inglaterra, e seu sistema legal é baseado
no Inglês/Galês, que remonta a 1612.
Os tribunais em Bermudas têm como
último recurso legal o Comitê Judicial do
Conselho Privado (Judicial Committtee of
the Privy Council ou JCPC em Inglês) e seu
governo tem usado, como um modelo, a
democracia parlamentar de Westminster.

TALENTO DE CLASSE
MUNDIAL

A riqueza de capital intellectual de classe
mundial das Bermudas inclui principais
firmas de contabilidade (The Big Four),
auditores, consultores financeiros,
advogados, especialistas em tecnologias
informáticas, atuários, (re) subscritores
de seguros, corretores e serviços de
suporte — tudo dentro de um lugar de
duas milhas quadradas. Prestadores
de serviços de qualidade têm uma
história de décadas de trabalho juntos

A respeitada reputação
global das Bermudas
As Bermudas são reconhecidas como
um parceiro cooperativo e jurisdição
da “blue-chip” pela comunidade
internacional, incluindo os EUA e
Reino Unido. A ilha tem um total de
91 parceiros estratégicos em todo
mundo, incluindo 41 acordos bilaterais
de intercâmbio de informações
fiscais (TIEAs) e 87 co-signatários da
Convenção Multilateral do Conselho da
Europa sobre assistência administrativa
mútua em matéria tributária.
As Bermudas são consideradas um
líder nas questões de transparência
fiscal pelos Estados Unidos e nos
departamentos de justiça e do o
tesouro dos EUA, a Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), o Grupo de
Ação Financeira (GAFI) e do G20
nações. Em 2009, a ilha foi a primeira
jurisdição offshore elevada ‘lista
branca’ da OCDE para jurisdições
que implementaram as normas
fiscais substancialmente acordadas
internacionalmente. As Bermudas
são compatíveis com os padrões
dos EUA e UK de branqueamento
de capitais e ao financiamento do
terrorismo e da proliferação (AML /
ATF) e não têm leis de sigilo bancário.

com os EUA e Reino Unido sob a Lei
de cumprimento fiscal para contas no
estrangeiro (FATCA), juntamente com
o Chile, Hong Kong, Japão e Suíça.
A Autoridade Monetária das Bermudas
(BMA) assinou acordos de cooperação
com a maioria dos estados membros
da União Europeia (UE) sobre as
atividades dos gestores dos fundos
de investimento alternativos (AIFMD),
uma condição prévia para permitir
não-União Europeias AIFMs acesso aos
mercados da UE ou executar atividades
de gestão de fundos para os gestores
da EU. A BMA é membro de pleno
direito do Organização Internacional
de Valores Mobiliários (IOSCO), um
membro da Associação Internacional
de Supervisores de Seguros (IAIS).
A Bolsa de Valores das Bermudas
(BSX) é um membro pleno da
Federação Mundial de Bolsas de
Valores e um membro da filial da
IOSCO. O BSX é reconhecido pela
SEC como um designado Mercado
de Valores Mobiliários “Offshore”
pela FCA UK como um Mercado
Bolsista e de Investimento pelo
Reino Unido e Sua Majestade e pelo
Ministério das finanças do Canadá
como um Mercado Bolsista.

Sobre o BDA

A Agência de Desenvolvimento
de Negócios das Bermudas
(BDA) incentiva o investimento
direto e ajuda as empresas a
iniciar, relocalizar ou expandir
seus negócios nas Bermudas.
Uma parceria público-privada,
independente, conectamos
potenciais negócios para
profissionais da indústria,
autoridades reguladoras e
contatos-chave no governo de
Bermuda para facilitar a tomada
de decisão jurisdicional.

Serviços de Negócios
Concierge BDA

Nos oferecemos um serviço de
negócios Concierge em parceria com
empresas que buscam estabelecer
operações na jurisdição. A nossa
equipa é um ponto único de
contato para conectar clientes com
indústria, governo, autoridades
reguladoras e serviços como
corretores de imóveis, escritórios
de advocacia, auditores e peritos
de deslocalização. Nosso Concierge
está também disponível para
empresas existentes de Bermuda.

As Bermudas assinaram acordos
intergovernamentais Modelo 2 (IGAs)

Considerando a Bermuda como sua base para o negócio?
Contacte-nos para organizar uma consulta inicial, para que
possamos começar as coisas em movimento para você.

Conectando Negócios

Maxwell Roberts Building, 6th Floor
1 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

+ 1 441 292 0632
info@bda.bm
www.bda.bm

