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A política tributária internacional brasileira

1. Tributação na Fonte

2. Regras “CFC” extremamente severas

3. Margens fixas nos métodos de preços de transferência

4. Extremamente protecionista



O Brasil nos planos de ação

1. Action Plan 2 - JCP.

2. Action Plan 3 – CFC Rules

3. Action Plan 8 – 10: Preços de Transferência

4. Action Plan 12 – Mandatory Disclosure Rules

5. Action Plan 13 - Country by Country Reporting

6. Action Plan 14 – Dispute Resolution Mechanism



O Brasil nos planos de ação

Action Plan 2 (Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch

Arrangements)

1. Tratamento dos Juros sobre o Capital Próprio

a. Espanha - Decisões conflitantes: ora como dividendos, ora como juros.

b. Situação prevista no relatório da OCDE (Deduction/Non Inclusion)

c. Acordo Brasil – Espanha: tratamento isento para dividendos pagos por fonte brasileira.

d. Matching Credit para retenção sobre juros (WHT 15% no Brasil / Crédito reconhecido de 20% na

Espanha)

e. Medida Provisória n. 694 /2015 (Não convertida) – Alíquota do Imposto de Fonte aumentada para

18%.



O projeto Base Erosion and Profit Shifting da OCDE e sua 

repercussão no Brasil

I. Considerações sobre o porquê de o Brasil não aceitar ajustes de conformidade. Métodos

brasileiros e os acordos internacionais, principalmente aqueles anteriores à Lei n. 9430/96.

• Ajustes correlatos: não aceitos pelo Brasil (parágrafo 2º do art. 9º da CMOCDE).

• Conceito de “empresas associadas” x “pessoa vinculada”

– Nos comentários à CMOCDE, qualquer vínculo não representado por participação na administração,

controle ou capital não é alcançado.

• Possibilidade de aplicação das regras de preços de transferência às transações com quaisquer entidades,

inclusive as pessoas não vinculadas, domiciliadas em países com tributação favorecida ou regime fiscal

privilegiado.

– Exemplo: Holanda (regime aplicável às “holding companies” sem atividade econômica substantiva).

Holdings Austríacas. Inclusão da Irlanda.

– Situação anti-abuso

• • Incompatibilidade geral entre a legislação brasileira e os acordos para evitar a dupla-tributação?



O projeto Base Erosion and Profit Shifting da OCDE e sua 

repercussão no Brasil

II. BEPS Action Plan 8.

• Alteração das Guidelines. Aplicação do padrão arm´s lenght

• Modificação da Sessão D do capítulo I das TP Guidelines

• Identificação das relações comerciais ou financeiras: requer que se identifique não apenas os termos

contratuais, mas a real substância – as funções desempenhadas, levando em consideração os riscos

assumidos e os ativos empregados. Também é necessário identificar as características dos bens transferidos

ou serviços prestados e as circunstâncias econômicas das partes e do mercado onde as partes operam

(Relatório final dos planos de ação 8-10, p. 16, item 1.36).

• Perdas: Quando uma empresa associada apura perdas de maneira consistente enquanto o grupo

multinacional, como um todo, é lucrativo, tais fatos podem despertar maior atenção das autoridades fiscais.

Ex: Caso das empresas nacionais prestadoras de serviço na área de exploração de petróleo (Vide

Acórdão CARF nº 1202001.067).
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II. BEPS Action Plan 8 (Continuação):

• Impacto de políticas governamentais: Existem circunstâncias em que o preço entre empresas associadas terá

que “desviar” do padrão arm´s length por conta de políticas governamentais, como no caso de controles de

taxas de juros, controle cambial, limitações ao pagamento de royalties e até subsídios a setores específicos. A

consideração, neste ponto, seria se uma parte independente estaria disposta a sofrer as consequências desta

mesma política governamental e dividir os custos a ela relacionados, ou buscaria distintos mercados e

oportunidades? Quando as restrições são aplicáveis apenas às operações entre empresas associadas (de fato

ou de direito), o relatório reconhece que a solução não é tão simples.

– Caso 3M

• A utilização da valoração aduaneira: ainda que os métodos geralmente aceitos de valoração aduaneira não

sejam totalmente alinhados com as guidelines de preços de transferência da OCDE, ainda sim servirão como

indicador do preço arm´s length, principalmente na ausência de método mais confiável.
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repercussão no Brasil

II. BEPS Action Plan 8 - Intangíveis

• O intangível confere uma característica a determinado produto que o torna único, valorizando-o de maneira a justificar que 

um comprador prefira-o, em detrimento ao outro produto sem o intangível (o que pode ser uma marca ou tecnologia, por 

exemplo). 

• A contabilidade internacional já regulava o reconhecimento de ativos intangíveis nos livros contábeis das empresas, através 

do IAS 38, e que foi reproduzido no CPC 04-R1. A partir de 2007, a Lei 6.404/1976 passou a prever o inciso VI do art. 

179, que passou a prever o reconhecimento, no grupo das contas de ativo, dos “direitos que tenham por objeto bens 

incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio 

adquirido.”

• Para Elidie Bifano, a valoração e comparação de preços para os intangíveis, no Brasil, apresenta muitas dificuldades, 

justamente em função da rigidez dos seus métodos. Explica que, por razões óbvias, o PIC e o PVEx só serão aplicáveis caso 

exista intangível com as mesmas características e não necessariamente operações anteriores com intangíveis foram feitas nas condições de 

operações atuais. O método CAP ou o CPL também apresentam dificuldades, muito em função dos segredos e 

confidencialidade envolvidos. Por fim, o método do Preço de Revenda Menos Lucro também apresenta muitas dificuldades, 

uma vez que a aquisição de um intangível é sempre para uso próprio. Intangíveis relacionados diretamente a produtos ou 

serviços vendidos já terão, provavelmente, as limitações impostas pela Portaria MF 438/1958.
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II. BEPS Action Plan 10 - Cost- contribution Agreements:

• Conceito: acordo entre empresas de um mesmo grupo, normalmente envolvendo várias jurisdições, onde existe uma 

repartição de todos os custos e riscos relacionados ao desenvolvimento de um intangível, assim como a divisão dos 

benefícios futuros a ele associados. Exemplo Apple (Irlanda x  EUA/Califórnia)

• Diante da necessidade de regulamentação para evitar a transferência de riscos e benefícios de maneira desproporcional 

entre as partes, o relatório dos planos de ação 8-10 incluiu a revisão ao capítulo VIII das TP Guidelines, indicando a 

necessidade de que a “análise leve em consideração os acordos efetivos assumidos por partes relacionadas e não baseados 

apenas em termos contratuais que não reflitam a realidade econômica” e que  “uma parte relacionada só pode participar de 

um CCA caso exista uma expectativa razoável de que ela irá beneficia-se dos objetivos do CCA e exerça controle sobre 

riscos específicos assumidos sob o amparo do CCA, e também possua capacidade financeira de assumir tais riscos”.

• Empresa desenvolvendo atividade de P&D no país

– Lei do bem (Lei 11.196/05)

– É possível a cessão da titularidade da Propriedade Intelectual?

• Empresa pagando para desenvolver P&D em outra parte relacionada. Importação de Serviços e submissão ao controle de

preços de transferência (apesar do objetivo do CCA ser bastante distinto)



O Brasil nos planos de ação

Action Plan 12 (Mandatory Disclosure Rules)

1. Medida Provisória n. 685/15 – Não convertida

Art. 7º O conjunto de operações realizadas no ano-calendário anterior que envolva atos ou negócios 
jurídicos que acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo deverá ser declarado pelo sujeito 
passivo à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até 30 de setembro de cada ano, quando:

I - os atos ou negócios jurídicos praticados não possuírem razões extratributárias relevantes;

II - a forma adotada não for usual, utilizar-se de negócio jurídico indireto ou contiver cláusula que 
desnature, ainda que parcialmente, os efeitos de um contrato típico; ou

III - tratar de atos ou negócios jurídicos específicos previstos em ato da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil.

Parágrafo único. O sujeito passivo apresentará uma declaração para cada conjunto de operações 
executadas de forma interligada, nos termos da regulamentação.
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Outros pontos importantes

A. Troca de Informações

- Country by Country reporting: SPED, ECF.

- Escopo e medidas de proteção aos contribuintes

B. Procedimento amigável

- Delimitação

- Utilização

- IN em consulta pública



FIM


