
PORTAL DO CLIENTE  
Acesso exclusivo ao portal do cliente Ativore, garantindo 
a entrega segura de todos os documentos comprovativos.

Arquivos disponibilizados digitalmente

Todas as informações coletadas com segurança

Notificação de deadline e outras informações

Acompanhamento do atendimento das obrigações acessórias 

Download da declaração de imposto de renda (Tax Return)

NOSSOS SERVIÇOS (FORMS) 

login

senha

Portal do cliente

95Empresas americanas
cobertas pelos nossos
serviços 110 Famílias contam com os 

nossos serviços de gestão 
tributária internacional

Planejamentos tributários e serviços 
de assessoria personalizados para 
investidores private e high net-worth200+

POR QUE ATIVORE US TAX?
• Especialização em investidores internacionais: Muitos de nossos 
clientes são investidores internacionais, por isso desenvolvemos ferramentas 
e processos com base em conhecimentos tributários, jurídicos, societários e 
sucessórios altamente especializados para as demandas específicas desse 
segmento.

• Gerente de relacionamento dedicado: Conhecemos as necessidades 
dos investidores de alta renda e desenvolvemos relacionamentos sólidos de
longo prazo neste segmento (atendimento em português e inglês).

• Equipe  sênior: Nossos especialistas tributários formam uma equipe 
multidisciplinar (contadores, advogados, economistas) com experiência 
desenvolvida através do gerenciamento bem-sucedido de centenas de 
projetos internacionais de estruturação e reestruturação de diferentes 
complexidades.

Form 1120 US. Corporation Income Tax Return

Form 1065 US. Return of Partnership Income

Form 1040 US. Individual Income Tax Return

Form 1040NR US. Nonresident Alien Income Tax Return

Form 5472 Information Return of a 25% Foreign-Owned US. Corporation

Form 8804 Annual Return for Partnership Withholding Tax (Section 1446)

Form 8805 Foreign Partner’s Information Statement of Section 1446 Withholding Tax

Form 4797 Sales of Business Property

Schedule K-1 Partner’s Share of Income, Deductions, Credits, etc.

Local & State Filings

AddItional K-1s or 1042



NOSSOS SÓCIOS TÉCNICOS

Time de especialistas com vasta experiência como executivos em empresas líderes de mercado na indústria de consultoria,
planejamento tributário e gestão fiscal internacional.

Victor Barcelos 
Partner 

Sócio responsável pelo Compliance
Tributário, Societário e Sucessório de
empresas internacionais.

Vagner Quito 
Managing Partner BR

Sócio responsável pelo planejamento 
patrimonial tributário e sucessório para 
investidores internacionais.

Mark Batcho 
Managing Partner EUA

Sócio líder técnico da Ativore US Tax e
especialista responsável pela preparação
e qualidade do Tax Return.

Veja abaixo o Currículo dos líderes deste serviço:

• Cofundador da Ativore US Tax, empresa que presta 
serviços fiscais nos EUA para Asset Managers sediadas 
no Brasil e Investidores Privados que investem nos EUA.

• Mais de 20 anos de experiência tributária nos EUA
trabalhando para KPMG, PwC e EY. 

• 10 anos atendendo Asset Managers na KPMG. 

• Experiência com clientes que incluem várias Asset 
Managers, residente fiscal nos EUA e portadores de 
Green Card, além de estrangeiros com necessidades de 
relatórios fiscais relacionados a investimentos nos EUA. 
Os serviços de conformidade incluem declarações fiscais 
dos EUA para pessoa física, corporation e partnership.

• Bacharel em Contabilidade pela State University of New 
York, Buffalo (Buffalo, NY, EUA) e Mestre em Tributação 
pela Georgia State University (Atlanta, GA, EUA)

• Sócio responsável pela gestão do Compliance Fiscal, 
Societário e Sucessório de cerca de 120 estruturas 
internacionais que totalizam mais de R$1,5 Bilhão de 
reais em investimentos.

• 10 anos de experiência em estruturação e 
gestão de empresas no Brasil, Estados Unidos, 
Cayman, Ilhas Virgens Britânicas, Bahamas, 
Portugal, dentre outros. Sendo os últimos 4 
dedicados exclusivamente a área internacional. 

• Anteriormente esteve na KPMG executando e 
coordenando procedimentos de auditoria em empresas 
de grande porte e no Banco Bradesco atuando como 
Gerente Assistente.

• Contador, com MBA em Auditoria, Finanças e 
Controladoria pela Fundação Getúlio Vargas e 
especialização em US Federal Taxation pela New Jersey 
National Tax School, inscrito no Conselho Regional de 
Contabilidade (CRC).

• Sócio responsável pelo estudo e modelagem das 
estratégias de planejamento patrimonial tributário e 
sucessório para investidores internacionais.

• Liderou centenas de estruturações e reestruturações 
das mais variadas complexidades envolvendo, além 
do Brasil, países como Estados Unidos, Cayman, Ilhas 
Virgens Britânicas, Bahamas, Portugal, dentre outros. 

• 11 anos de experiência em estruturação e gestão de 
empresas, sendo os últimos 5 dedicados exclusivamente 
a área internacional. Anteriormente, ocupou posições 
de liderança na divisão de Financial Services da 
KPMG, sendo responsável pela gestão e execução de 
projetos de auditoria contábil de empresas brasileiras e 
multinacionais.

• Contador e Auditor certificado (CNAI), com MBA em 
Gestão Financeira pela Fundação Getúlio Vargas Vargas 
e especialização em Gestão de Negócios pela Ohio 
University (Estados Unidos).

1221 Brickell Ave Suite 900, Miami, FL 33131, United States

1195 Gomes de Carvalho Street Suite 61, São Paulo, CEP 04547-004, Brazil

Aponte a câmera do seu celular
para falar com um assessor via
WhatsApp.

Fale com um assessor


