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Artigo 1: Pessoas Visadas

� A regra deste artigo é a base para o combate a algumas formas 
de planejamento fiscal internacional abusivo.

� Planejamento fiscal internacional e tratados: Treaty Shopping e 
Rule Shopping.

Artigo 1: Pessoas Visadas

� Mecanismos de controle no planejamento fiscal internacional:

� Normas gerais antielisivas domésticas. Ex. Parágrafo único 
do artigo 116 do CTN.

� Normas especiais antielisivas domésticas. Ex. Regras de 
preços de transferência.

� Normas gerais antielisivas internacionais. Ex. Previsões em 
tratados internacionais, como no tratado Brasil/México.

� Normas especiais antielisivas internacionais. Ex. Regras de 
beneficiário efetivo.
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Artigo 2: Impostos Visados

� O conceito de “Impostos” para fins de interpretação deste 
dispositivo.

� Discussões envolvendo CSLL, CIDE-Royalties e PIS/COFINS-
Importação.

� Os tratado com a Bélgica, Portugal e Trinidad e Tobago fazem 
referência expressa à CSLL.

� As decisões administrativas, de modo geral, negam aplicação 
dos tratados às contribuições.

Artigo 2: Impostos Visados

Solução de Consulta n. 28/2008

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL INVESTIMENTO 
NO EXTERIOR - Dinamarca O disposto na Convenção firmada 
entre o Brasil e a Dinamarca (promulgada pelo Decreto nº 75.106, 
de 1974) para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal 
em matéria de impostos sobre a renda, não se aplica à 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), p or ter sido 
instituída posteriormente (Lei nº 7.689, de 15 de d ezembro de 
1988) e não se enquadrar no parágrafo 2 do Artigo 2  da 
referida convenção .

Artigo 3: Definições

� Princípio da não bitributação

� Princípio da boa-fé

� Princípio da interpretação uniforme

� Artigo 3 (1): definições gerais. Há definições em outros 
dispositivos.
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Artigo 3: Definições

� Artigo 3 (2): regra geral de interpretação dos tratados ou mera 
cláusula de reenvio à legislação doméstica?

� Dinâmica do artigo 3 (2):

Busca da definição 
no texto da 
Convenção

Busca da definição 
no contexto da 

Convenção

Reenvio à legislação 
doméstica

Artigo 3: Definições

� O que seria o “contexto” da convenção?

� Posição predominante, contexto como limite do esforço 
interpretativo

� Contexto e a Convenção de Viena sobre Direito dos 
Tratados

� A questão dos Parallel Treaties

� A intenção das partes

� A legislação e as decisões administrativas e judiciais de 
órgãos do outro Estado Contratante

� Contexto e os Comentários à Convenção Modelo

Artigo 4: Residentes

� As pessoas visadas pelas convenções são as pessoas 
residentes em cada um dos Estados contratantes

� O termo pessoa encontra-se definido no artigo 3 (1) como sendo 
uma pessoa física, uma sociedade e qualquer outro grupo de 
pessoas tratado como uma entidade para fins fiscais

� A definição de pessoa é bastante abrangente, alcançando, 
por exemplo, a figura dos trusts

� A residência foi objeto de tratamento específico no artigo 4º. 
Delegação para as legislações domésticas
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Artigo 4: Residentes

� Regras de desempate. Artigo 4 (2).

� Uma das finalidades da convenção é evitar situações de dupla 
residência, mediante a aplicação de regras de desempate

� Na ausência de um tratado é possível que se verifiquem casos 
de dupla residência ou dupla sujeição pela utilização por um dos 
estado de um outro critério como nacionalidade (EUA). 
Dificuldades nestes casos

Artigo 4: Residentes

� Regras de desempate. Artigo 4 (2).

� Regras de desempate para as pessoas físicas [artigo 4 (2)]:

� Habitação permanente

� Quanto tempo é permanente?

� Qual a relevância da relação jurídica com o local?

� Qual a relevância do tempo?

� Centro de interesses vitais (relações pessoais e econômicas 
mais estreitas e o conflito entre elas)

Artigo 4: Residentes

� Regras de desempate. Artigo 4 (2).

� Regras de desempate para as pessoas físicas [artigo 4 (2)]:

� Moradia habitual

� Nacionalidade

� Procedimento amigável (artigo 25 dos tratados)
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Artigo 4: Residentes

� Regras de desempate. Artigo 4 (2).

� Regras de desempate para as pessoas jurídicas [artigo 4 (3)]:

� Sede de direção permanente

Artigo 4: Residentes

� Residência formal e residência substantiva.

� Qualificação da residência pela regra do “beneficiário efetivo” 
(artigos 10, 11 e 12)

� Beneficiário efetivo e o artigo 3 (2)

� Definição da legislação doméstica. Artigo 26, § 1º, L. n. 12.249:

Para efeito do disposto no inciso I do caput deste artigo, 
considerar-se-á como efetivo beneficiário a pessoa física ou 
jurídica não constituída com o único ou principal objetivo de 
economia tributária que auferir esses valores por sua própria 
conta e não como agente, administrador fiduciário ou mandatário 
por conta de terceiro.

Artigo 4: Residentes

� Residência formal e residência substantiva.

� Qualificação da residência pela regra do “beneficiário efetivo” 
(artigos 10, 11 e 12)

� Beneficiário efetivo e o artigo 3 (2)

� Definição da legislação doméstica. Artigo 26, § 1º, L. n. 12.249:

Para efeito do disposto no inciso I do caput deste artigo, 
considerar-se-á como efetivo beneficiário a pessoa física ou 
jurídica não constituída com o único ou principal objetivo de 
economia tributária que auferir esses valores por sua própria 
conta e não como agente, administrador fiduciário ou mandatário 
por conta de terceiro.
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Artigo 4: Residentes

� Acórdão n. 102-49.480

IRRF. REMESSA DE JUROS DECORRENTES DE EUROBONDS (FLOATING RATE NOTES). 
AGENTE PAGADOR RESIDENTE NO JAPÃO. TRATADO BRASILJAPÃO. APLICABILIDADE.

O tratado para evitar a dupla tributação celebrado entre Brasil e Japão é aplicável às remessas 
de juros efetuadas a agentes pagadores residentes no Japão, ainda que o beneficiário efetivo 
esteja localizado em outro país.

Não há, no referido tratado, cláusula que estabeleça a necessidade de o residente no Japão 
ser o beneficiário efetivo dos juros, como aquelas contidas em várias convenções celebradas 
pelo Brasil.

Hipótese em que a remessa foi realizada a titulo de juros a agente pagador residente no 
Japão, nos exatos termos dos contratos de câmbio e dos certificados de registro de capital 
estrangeiro acostados aos autos.

Na emissão de eurobonds, o agente pagador exerce funções bem definidas, não se podendo 
dizer que tenha sido incluído na operação apenas para ensejar a aplicação do Tratado Brasil-
Japão.

Ainda que se pudesse entender hipoteticamente que teria havido abuso de formas jurídicas, o 
parágrafo único do artigo 116 do CTN somente poderá ser aplicado após a promulgação da lei 
ordinária nele mencionada, ao contrário do que ocorre nas hipóteses de dolo, fraude e 
simulação, inexistentes no caso dos autos.

Artigo 5: Estabelecimento Permanente

Estabelecimento permanente na legislação doméstica

� Filiais

� Comissão mercantil (artigo 693 do CC)

� Representantes

Artigo 5: Estabelecimento Permanente

Art. 147. Consideram-se pessoas jurídicas , para efeito do 
disposto no inciso I do artigo anterior:

I - as pessoas jurídicas de direito privado domiciliadas no País, 
sejam quais forem seus fins, nacionalidade ou participantes no 
capital (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 27, Lei nº 4.131, de 3 de 
setembro de 1962, art. 42, e Lei nº 6.264, de 1975, art. 1 º);

II - as filiais , sucursais, agências ou representações no País das 
pessoas jurídicas com sede no exterior (Lei nº 3.470, de 1958, art. 
76, Lei nº 4.131, de 1962, art. 42, e Lei nº 6.264, de 1975, art. 1 º );

III - os comitentes domiciliados no exterior , quanto aos 
resultados das operações realizadas por seus mandatários ou 
comissários no País (Lei nº 3.470, de 1958, art. 76).
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Artigo 5: Estabelecimento Permanente

Comitentes Domiciliados no Exterior

Art. 398. As normas deste Decreto sobre determinação e tributação dos lucros apurados no Brasil 
pelas filiais, sucursais, agências ou representações das sociedades estrangeiras autorizadas a 
funcionar no País alcançam, igualmente, os rendimentos auferidos por comitentes domiciliados no 
exterior, nas operações realizadas por seus mandatários ou comissários no Brasil.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos rendimentos auferidos por comitentes 
residentes ou domiciliados no exterior em virtude d e remessa para o Brasil de mercadorias 
consignadas a comissários, mandatários, agentes ou representantes, para que estes as vendam 
no País por ordem e conta dos comitentes , obedecidas as seguintes regras:
I - o intermediário no País que for o importador ou consignatário da mercadoria deverá escriturar e 
apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou domiciliado no 
exterior; 
II - o lucro operacional do intermediário será a diferença entre a remuneração recebida pelos seus 
serviços e os gastos e despesas da operação que correrem por sua conta;
III - o lucro operacional do comitente será a diferença e ntre o preço de venda no Brasil e o valor 
pelo qual a mercadoria tiver sido importada acresci do das despesas da operação que correrem 
por sua conta , inclusive a remuneração dos serviços referidos no inciso anterior;
IV - na falta de apuração, nos termos dos incisos anteriores, os lucros do intermediário e do comitente 
serão arbitrados na forma do disposto neste Decreto;
V - o intermediário no País cumprirá os deveres previstos para as filiais de empresas estrangeiras 
autorizadas a funcionar no País e será responsável pelo imposto devido sobre o lucro auferido pelo 
seu comitente.

Artigo 5: Estabelecimento Permanente

Venda Direta através de Mandatário

Art. 399. No caso de serem efetuadas vendas, no País, por 
intermédio de agentes ou representantes de pessoas 
estabelecidas no exterior , o rendimento tributável será arbitrado 
de acordo com o disposto no art. 539 (Lei n º 3.470, de 1958, art. 
76, § 3 º ).

Artigo 5: Estabelecimento Permanente

Vendas Diretas do Exterior

Art. 539. No caso de serem efetuadas vendas, no País, por intermédio de agentes ou representantes 
de pessoas estabelecidas no exterior, quando faturadas diretamente ao comprador, o rendimento 
tributável será arbitrado de acordo com o disposto no art. 532.

Parágrafo único. Considera-se efetuada a venda no País, para os efeitos deste artigo, quando seja 
concluída, em conformidade com as disposições da legislação comercial, entre o comprador e o 
agente ou representante do vendedor, no Brasil, observadas as seguintes normas:
I - somente caberá o arbitramento nos casos de vendas efetuadas no Brasil por intermédio de agente 
ou representante, residente ou domiciliado no País,  que tenha poderes para obrigar 
contratualmente o vendedor para com o adquirente , no Brasil, ou por intermédio de filial, sucursal 
ou agência do vendedor no País;
II - não caberá o arbitramento no caso de vendas em que a intervenção do agente ou representante 
tenha se limitado à intermediação de negócios, obtenção ou encaminhamento de pedidos ou 
propostas, ou outros atos necessários à mediação comercial, ainda que esses serviços sejam 
retribuídos com comissões ou outras formas de remuneração, desde que o agente ou representante 
não tenha poderes para obrigar contratualmente o vendedor;
III - o fato exclusivo de o vendedor participar no capita l do agente ou representante no País não 
implica atribuir a este poderes para obrigar contra tualmente o vendedor ;
IV - o fato de o representante legal ou procurador do vendedor assinar eventualmente no Brasil 
contrato em nome do vendedor não é suficiente para determinar a aplicação do disposto neste artigo.
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Artigo 5: Estabelecimento Permanente

� Solução de Consulta n. 9/98

Tratado internacional. Supremacia sobre a legislação interna. 
Alcance da tributação pelo imposto brasileiro. I – Em matéria 
tributária, o tratado internacional tem primazia sobre a legislação 
interna, derrogando-a no que lhe for contrária. II- Diferentemente 
do que estabelece o art. 124, inciso III, do RIR, de 1994, o tratado 
internacional celebrado entre Brasil e Holanda afasta do alcance 
do imposto de renda brasileiro os valores auferidos por empresa 
domiciliada na Holanda em operações de industrialização por 
encomenda feitas no país com fins de venda, desde que a referida 
empresa não mantenha aqui um estabelecimento permanente. III-
O mesmo tratado internacional estabelece que não se considera 
estabelecimento permanente a manutenção de estoque de bens 
ou mercadorias pertencentes à empresa estrangeira unicamente 
para fins de “transformação por outra empresa”.

Artigo 5: Estabelecimento Permanente

� Solução de Consulta n. 4/2013

Direito Tributário Internacional. Elementos de estraneidade. 
Tributação sintética do chamado ‘doing business’, no Brasil, por 
empresa domiciliada no exterior. Princípio da força de atração 
restrita do estabelecimento permanente de caráter pessoal. 
Formas contratuais de atuação da pessoa jurídica não residente 
que prescindem de instalação material própria. Equiparação de 
pessoa jurídica forânea a pessoa jurídica residente. Princípio da 
absorção. No caso de serem efetuadas vendas, no Brasil, por 
intermédio de representante (residente ou domiciliado no País) de 
pessoa jurídica domiciliada no exterior, o qual detenha mandato 
com poderes para obrigar contratualmente o vendedor para com o 
adquirente no território nacional, quando faturadas diretamente a 
este, o arbitramento do lucro da empresa estrangeira no Brasil 
será determinado mediante a aplicação do percentual de 
presunção legalmente previsto sobre a receita bruta, acrescido de 
vinte por cento.

Regras Distributivas

� Finalidade das regras distributivas.

� Competência tributária exclusiva ou cumulativa.

� Lógica do modelo da OCDE: Tributação exclusivamente o país 
de residência de rendas passivas. Competência cumulativa no 
caso de rendas ativas.

� Necessidade de análise caso a caso.

� Divergências entre os tratados brasileiros e o modelo OCDE.
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Regras Distributivas

� Algumas diferenças entre os Modelos OCDE e ONU:

� O artigo 5º do Modelo ONU tem regras mais flexíveis para o 
reconhecimento de um estabelecimento permanente.

� O artigo 7º do Modelo ONU atrai mais rendimentos para o 
cálculo do lucro do estabelecimento permanente. 

� Os artigos 10 e 11 do Modelo ONU não estabelece alíquotas 
mínimas de tributação pelo Estado de fonte.

� O artigo 21 do Modelo ONU estabelece uma competência 
comum entre fonte e residência para a tributação de “Outros 
Rendimentos”.

Regras Distributivas

� ARTIGO 6: Rendimentos Imobiliários  
� ARTIGO 7: Lucros das Empresas
� ARTIGO 8: Transporte Marítimo e Aéreo 
� ARTIGO 9: Empresas Associadas
� ARTIGO 10: Dividendos
� ARTIGO 11: Juros
� ARTIGO 12: Royalties
� ARTIGO 13: Ganhos de Capital 
� ARTIGO 14: Serviços Independentes
� ARTIGO 15: Rendimentos de Emprego 
� ARTIGO 16: Remunerações de Direção
� ARTIGO 17: Profissionais de Espetáculos e Desportistas
� ARTIGO 18: Pensões
� ARTIGO 19: Funções Públicas
� ARTIGO 20: Professores e Pesquisadores  
� ARTIGO 21: Estudantes e Aprendizes
� ARTIGO 22: Outros Rendimentos

Artigo 7: Lucros das Empresas

� Discussões envolvendo o artigo 7º: 

� Pagamento de serviços técnicos sem transferência de 
tecnologia

� Aplicação do artigo 74 da MP n. 2.158/2001

� Questionamento da regra de arbitramento prevista no artigo 
539 do RIR
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Artigo 7: Lucros das Empresas

� Discussões envolvendo o artigo 7º: 

� Pagamento de serviços técnicos sem transferência de 
tecnologia

� Aplicação do artigo 74 da MP n. 2.158/2001

� Questionamento da regra de arbitramento prevista no artigo 
539 do RIR

Artigo 9: Empresas Associadas

� Regras de preços de transferência no Brasil versus OCDE.

� Praticabilidade e a utilização de margens predeterminadas.

� O princípio arm’s length e sua aplicação no Brasil.

� Compatibilidade dos tratados internacionais com as regras dos 
tratados brasileiros.

Artigo 9: Empresas Associadas

� Acórdão nº 110300.608

TRATADOS INTERNACIONAIS - PREÇOS DE 
TRANSFERÊNCIA
O Brasil não adotou em seus tratados o previsto no art. 
9º, § 2º, da Convenção Modelo da OCDE, mas 
somente o § 1º dela. O preceito contido neste autoriza 
a aplicação de ajustes de preços de transferência por 
um Estado contratante se, nas relações entre 
empresas associadas ou vinculadas situadas nos 
Estados contratantes, não for observado o arms length
price. Inexistência de ofensa ao art. 9º dos Tratados 
celebrados pelo Brasil.
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Artigo 9: Empresas Associadas

� Acórdão nº 110300.608

TRATADOS INTERNACIONAIS - PREÇOS DE 
TRANSFERÊNCIA
O Brasil não adotou em seus tratados o previsto no art. 
9º, § 2º, da Convenção Modelo da OCDE, mas 
somente o § 1º dela. O preceito contido neste autoriza 
a aplicação de ajustes de preços de transferência por 
um Estado contratante se, nas relações entre 
empresas associadas ou vinculadas situadas nos 
Estados contratantes, não for observado o arms length
price. Inexistência de ofensa ao art. 9º dos Tratados 
celebrados pelo Brasil.

Artigo 10: Dividendos

� Alíquota máxima nos tratados brasileiros normalmente é de 
10%.

� “The term ‘dividends’ as used in this Article means income from 
shares, ‘jouissance’ shares or ‘jouissance’ rights, mining shares, 
founders’ shares or other rights, not being debt-claims, 
participating in profits, as well as income from other corporate 
rights which is subjected to the same taxation treatment as 
income from shares by the laws of the State of which the 
company making the distribution is a resident”.

Artigo 11: Juros

� Alíquota máxima nos tratados brasileiros normalmente é de 
15%.

� “The term ‘interest’ as used in this Article means income from 
debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage 
and whether or not carrying a right to participate in the debtor’s 
profits, and in particular, income from government securities and 
income from bonds or debentures, including premiums and 
prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty 
charges for late payment shall not be regarded as interest for the 
purpose of this Article”.
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Artigo 11: Juros

� Tratados brasileiros:

� Juros em geral

� Juros de financiamento bancário para aquisição de 
equipamentos a longo prazo

� Juros dos empréstimos e créditos concedidos pelo Governo 
de um Estado Contratante

� Tratamento dos JCP como juros. Ex. África do Sul,  Bélgica, 
Chile, Israel, México, Portugal e Ucrânia.

Artigo 12: Royalties

� Tratados brasileiros:

� Previsão de tributação na fonte, ao contrário do modelo da OCDE

� Inclusão da locação de equipamentos na definição de royalties 

� Alíquota de 10% e a “cláusula de nação favorecida”

� Tratado Brasil-Espanha (Ver ADI n. 6/2004)

� Na eventualidade de o Brasil, após a assinatura da presente 
Convenção, reduzir o imposto sobre os dividendos mencionados no 
parágrafo 2 do Artigo 10, pagos por uma sociedade residente do 
Brasil a um residente de um terceiro Estado não localizado na 
América Latina, e que possua no mínimo 25% do capital com 
direito a voto da sociedade residente do Brasil, uma redução igual 
será automaticamente aplicável ao imposto sobre os dividendos 
pagos a uma sociedade residente da Espanha que se encontre em 
condições similares .

Artigo 14: Serviços Profissionais Independ.

� Artigo eliminado do Modelo da OCDE em 2000. Mantido no 
Modelo ONU

� Todos os tratados brasileiros têm o artigo 14. Competência para 
tributação no Brasil em razão de fonte brasileira realizar o 
pagamento

� Dispositivo aplicável a atividades desenvolvidas por 
profissionais liberais

� Ver Solução de Consulta COSIT nº 153/15.
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Artigo 23: Métodos para Evitar a Bitribut.

� Há duas versões do modelo: uma para a adoção do método de 
isenção e outra para a adoção do método de crédito.

� As convenções brasileiras adotam como regra geral o método 
de crédito.

� Em alguns casos, como os já mencionados tratados com 
Áustria e Espanha, foi adotado o método de isenção para fins da 
tributação de dividendos.

� Tratado Brasil-Áustria

2. Os dividendos pagos por uma sociedade residente da Áustria 
a uma sociedade residente do Brasil que possua no mínimo 
25% das ações do capital da sociedade que paga os dividendos 
serão isentos do imposto de sociedade no Brasil.

Artigo 23: Métodos para Evitar a Bitribut.

� Tax Sparing e Matching Credit

� Posição atual internacional e posicionamento brasileiro

� Tratado Brasil-Canadá

3. Para a dedução indicada no parágrafo 2, o imposto brasileiro 
será sempre considerado como tendo sido pago à alíquota de 
25 por cento do montante bruto dos lucros aos quais se aplica o 
parágrafo 5 b) do Artigo X e à alíquota de 20 por cento do 
montante bruto do rendimento pago no Brasil no caso dos juros 
aos quais se aplica o parágrafo 2 do artigo XI e dos royalties aos 
quais se aplica o parágrafo 2 b) do artigo XII.

Artigo 24: Não Discriminação

� Regra geral: vedação da discriminação com base na 
nacionalidade

� Discussão no Brasil: Caso Volvo

� Regras sobre dedutibilidade: P. ex. tratado Brasil-Bélgica.
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Artigo 25: Procedimento Amigável

� Procedimento amigável em sentido estrito.

� Procedimento amigável interpretativo, relacionado à 
interpretação da convenção.

� Procedimento amigável integrativo, relacionado a casos não 
previstos na convenção.

Artigo 25: Procedimento Amigável

Críticas ao Procedimento Amigável

� As autoridades competentes não têm uma obrigação de chegar 
a qualquer resultado.

� Não há limites temporais para que se chegue a uma decisão.

� Depende de cada país qual será o instrumento de publicidade a 
ser dado ao acordo.

� A implementação do acordo depende da legislação interna de 
cada país.

� Alguns países não demonstram interesse na utilização dos 
procedimentos amigáveis.

Artigo 25: Procedimento Amigável

� Inclusão, em 2008, de uma regra de arbitragem no artigo 25 (5) 
do Modelo da OCDE.

� O Brasil ainda não tem tratados com esta regra.
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Artigo 26: Troca de Informações

� Troca de informações a pedido

� Troca de informações automática 

� Troca de informações espontânea

� Momento atual: transição de um modelo baseado na troca de 
informações a pedido para um sistema onde a troca automática 
ganhe mais espaço

“Framework” Internacional para 
Troca de Informações

� Artigo 26 da Convenção Modelo da OCDE

� Modelo de Tratado de Troca de Informações em Matéria 
Tributária da OCDE (2002)

� Modelo de Tratado de Troca de Informações do CIAT (Centro 
Interamericano de Administrações Tributárias)

� Convenção da OCDE/Conselho da Europa sobre Assistência 
Administrativa Mútua em Assuntos Fiscais

� Tratados de Cooperação Aduaneira

“Framework” Brasileiro para 
Troca de Informações

� Todos os 32 tratados brasileiros possuem o artigo 26, com 
redações menos abrangentes que a do Modelo da OCDE

� Tratado de troca de informações com os EUA (Decreto nº 
8.003/2013). Tratados de troca de informações assinados, mas não 
aprovados, com Guernsey, Ilhas Cayman, Jersey, Reino Unido e 
Uruguai

� Tratados de cooperação aduaneira celebrados com COMUCAM 
(Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El 
Salvador, Equador, Espanha, Honduras, México, Nicarágua, 
Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, Uruguai 
e Venezuela), Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, 
África do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Israel, Mercochile, 
Mercosul (Tratado de Assunção), Países Baixos e Rússia

� Em 2011 o Brasil assinou a Convenção Multilateral da OCDE sobre 
Assistência Mútua Administrativa sobre Assuntos Tributários
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Modelos de Retenção na Fonte: FATCA

� FATCA (“Foreign Account Tax Compliance Act”) – Capítulo 4 do 
Regulamento do Imposto de Renda norte-americano

� Editado através do “Hiring Incentives to Restore Employment 
(HIRE) Act”, de 18 de março de 2010

� Requer que “non-US foreign financial institutions (FFIs)” e “non-
US non-financial entities (NFFEs)” prestem informações sobre
correntistas ou titulares americanos

� No caso de “non-compliance” as FFIs e as NFFEs passarão a 
estar sujeitas a 30% de retenção na fonte nos Estados Unidos
sobre o resultado da venda de qualquer instrumento de capital 
ou dívida de emissores americanos. A partir de 2017 a retenção
incidirá sobre o valor total (incluindo principal)

Modelos de Retenção na Fonte: Rubik
Agreements

� Características:

� Regularização do passado

� Tributação para o futuro

COM

� Manutenção do sigilo

� Tratados da Suíça com a Áustria e o Reino Unido em vigor

Limites à Cooperação Internacional

� Proteção do sigilo na Constituição Federal (artigo 5º):

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo
dano material ou moral decorrente de sua violação

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no
último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução
processual penal
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Limites à Cooperação Internacional

� Proteção do sigilo fiscal no CTN:

Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada
a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores,
de informação obtida em razão do ofício sobre a situação
econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre
a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.

Limites à Cooperação Internacional

� Proteção do sigilo fiscal no CTN:

Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência
para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de
informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou
específico, por lei ou convênio.

Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na forma
estabelecida em tratados, acordos ou convênios , poderá
permutar informações com Estados estrangeiros no interesse da
arrecadação e da fiscalização de tributos .

Limites à Cooperação Internacional

� Proteção do sigilo bancário (LC nº 105/01):

� Recurso Extraordinário 389.808 (2011)

SIGILO DE DADOS – AFASTAMENTO. Conforme disposto no inciso 
XII do artigo 5º da Constituição Federal, a regra é a privacidade 
quanto à correspondência, às comunicações telegráficas, aos dados e 
às comunicações, ficando a exceção – a quebra do sigilo – submetida 
ao crivo de órgão equidistante – o Judiciário – e, mesmo assim, para 
efeito de investigação criminal ou instrução processual penal. SIGILO 
DE DADOS BANCÁRIOS – RECEITA FEDERAL. Conflita com a Carta 
da República norma legal atribuindo à Receita Federal – parte na 
relação jurídico-tributária – o afastamento do sigilo de dados relativos 
ao contribuinte.

� Recurso Extraordinário 601.314 (RG) / ADIs 2859, 2386 e 2397 
apensadas à ADI 2390, e ADI 2406 apensada à ADI 2389
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Muito obrigado pela atenção!

Sergio André
sergio.andre@andrade.adv.br


