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FAQs

Criação de negócios na Índia

Investimento estrangeiro direto

1. É permitido às startups obter financiamento externo?
RBI através dos Regulamentos de Gestão de Câmbio (Transferência ou Emissão de Segurança por
uma Pessoa Residente fora da Índia) de 2000 (FEMA 20) permitiu que as startups emitissem notas
conversíveis para investidores estrangeiros, além de FDI em startups por investidores de capital de
risco estrangeiros por meio da assinatura de ações ou instrumentos vinculados a ações ou
instrumentos de dívida. Para mais informações, clique aqui .

2. O que significa Person of Indian Origin (PIO)?
'Pessoa de Origem Indiana (PIO)' significa um cidadão de qualquer país que não seja Bangladesh ou
Paquistão, se Eles a qualquer momento possuíam passaporte indiano, ou, Eles ou um de seus pais ou
avós eram cidadãos da Índia pela Constituição da Índia ou pela Lei de Cidadania, ou, A pessoa é
cônjuge de cidadão indiano ou de uma pessoa referida nas subcláusulas (1) ou (2). Para mais
informações, clique aqui .

3. O que a política de IED implica em relação à emissão de ações sob a rota do governo?
A emissão de ações de acordo com a Política de FDI é permitida na rota do governo para o seguinte:
Importação de bens de capital / máquinas / equipamentos (excluindo máquinas usadas) Despesas
pré-operatórias / pré-incorporação (incluindo pagamentos de aluguel, etc.) No entanto, estes estão
sujeitos ao cumprimento de várias condições, conforme mencionado na subseção (iv), seção (6) do
Anexo-3 da Política Consolidada de IDE Para mais informações, clique aqui

4. O que é apostila e como obter os documentos apostilados e autenticados no país
estrangeiro?
Uma "apostila" é uma forma de autenticação / certificação emitida para documentos para uso em
países que participam da Convenção de Haia de 1961. A apostila serve para confirmar a
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autenticidade legal de qualquer documento. Uma lista de países que aceitam apostilas é fornecida
pelo Departamento de Estado dos EUA. As apostilas são afixadas por autoridades competentes
designadas pelo governo de um estado que é parte da convenção. Uma lista dessas autoridades é
mantida pela Conferência de Haia de Direito Internacional Privado. Exemplos de autoridades
designadas são embaixadas, ministérios, tribunais ou governos (locais). Um Certificado de Apostila é
um certificado oficial do governo impresso ou carimbado no verso de um documento de uma única
página ou anexado a documentos de várias páginas com fita de cartório verde, tornando-o um
documento inseparável. Ele autentica o selo e / ou a assinatura do funcionário público ou autoridade,
como um notário ou registrador que emite o documento.

5. É possível aumentar o capital autorizado da Companhia para obter mais recursos
externos?
O capital autorizado de uma Empresa pode ser aumentado a qualquer momento de acordo com a Lei
das Sociedades de 2013 e, caso o Artigo de Associação não permita isso, o AoA pode ser alterado
passando uma

resolução especial

. Pode-se também considerar a obtenção de empréstimos

comerciais externos. Para mais informações, clique aqui .

6. Como os investidores estrangeiros podem colocar dinheiro em investimentos de
portfólio na Índia?
O investimento por FPI registrado de acordo com as diretrizes do SEBI, incluindo RFPI (antigo FII) é
permitido no capital de uma empresa indiana de acordo com o Esquema de Investimento de Carteira.
O investimento por FPIs individuais deve ser inferior a 10% do capital integralizado da empresa
indiana em uma base totalmente diluída. O investimento agregado por FPIs não deve exceder 24% do
capital integralizado de uma empresa indiana em uma base totalmente diluída. Este limite agregado
de 24% pode ser aumentado pela empresa indiana em questão até o teto setorial / estatutário,
conforme aplicável, com a aprovação de seu Conselho de Administração e seu Órgão Geral por meio
de uma resolução e uma resolução especial, respectivamente e sujeito a intimação anterior para RBI.
O investimento FII / FPI agregado, individualmente ou em conjunto com outros tipos de investimento
estrangeiro, não pode exceder o limite setorial / estatutário. Para mais informações, clique aqui .

7. Quais são os regulamentos para uma empresa estrangeira estabelecer operações
comerciais na Índia?
Uma empresa estrangeira pode abrir negócios na Índia por meio de Investimento Estrangeiro Direto
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(FDI), seja através da incorporação de uma empresa indiana ou empresa estrangeira ou LLP sob a Lei
das Sociedades de 2013 ou através da criação de um Escritório de Ligação, Escritório de Projetos ou
Filial do estrangeiro companhia. A entrada na Índia é, no entanto, de acordo com as disposições da
política de FDI e as regras da FEMA. Para mais informações, clique aqui .
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