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Estabelecimento
Permanente

• O chamado “Regime Fiscal 
Internacional” e o “princípio do 
estabelecimento permanente” como 
critério de alocação de poder tributário 
para rendas ativas. 

• O efeito adverso da alocação com base 
na presença de um estabelecimento 
permanente para países em 
desenvolvimento.



Estabelecimento Permanente

“ARTIGO VII
Lucros das empresas 

1. Os lucros de uma empresa de um Estado 
Contratante (FRANÇA) só podem ser 
tributados nesse Estado (FRANÇA), a não ser 
que a empresa exerça sua atividade no outro 
Estado Contratante (BRASIL) por meio de um 
estabelecimento permanente aí situado 
(BRASIL). Se a empresa exercer sua atividade 
desse modo, seus lucros poderão ser 
tributados no outro Estado (BRASIL), mas 
unicamente na medida em que forem 
imputáveis a esse estabelecimento 
permanente.” 
(Convenção Brasil-França)
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Estabelecimento Permanente

Conceito - Convenção Modelo da OCDE / ONU Artigo 5

▪ Unidade fixa de negócios por intermédio do qual a atividade da empresa

seja total ou parcialmente desenvolvida.

▪ Exemplos: sede de direção; sucursal; escritório, fábrica, oficina, mina, poço

de petróleo ou gás, pedreira e afins, etc.

▪ Agente que tenha autoridade para concluir contratos em nome da Empresa.
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Não é considerado EP:

▪ A utilização e manutenção de instalações unicamente para fins de

armazenagem, exposição ou entrega de bens ou mercadorias

pertencentes à empresa ou para fins de transformação por outra empresa.

▪ A manutenção de uma instalação fixa de negócios unicamente para fins de

comprar bens ou mercadorias ou para obter informações para a

empresa.

▪ A manutenção de uma instalação fixa de negócios unicamente para fins de

desenvolver, para a empresa, qualquer outra atividade de caráter

preparatório ou auxiliar.
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Não é considerado EP:

▪ Empresa que exerce sua atividade em outro Estado por meio de um

corretor, um comissário geral ou qualquer outro agente que goze de

um status independente, desde que essas pessoas atuem no âmbito de

suas atividades normais.

▪ Empresa controlada.
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▪ Não há uma previsão geral sobre o tema na legislação brasileira.

Lei n. 12.350/2010, Artigo 7º, § 4º

“§ 4º Para os fins desta Lei, a base temporária de negócios no País, instalada

pelas pessoas jurídicas referidas no § 2º, com a finalidade específica de servir

à organização e realização dos Eventos, não configura estabelecimento

permanente para efeitos de aplicação da legislação brasileira e não se

sujeita ao disposto nos incisos II e III do art. 147 do Decreto nº 3.000, de 26 de

março de 1999, bem como no art. 126 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de

1966.”
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▪ Situações na legislação brasileira que se aproximam do conceito de 

EP:

▪ a tributação de filiais, sucursais, agências ou representações de

empresas estrangeiras, equiparadas a pessoas jurídicas (artigo 147, II, do

RIR/99)

▪ a tributação de rendimentos auferidos por comitentes domiciliados no

exterior, em operações realizadas por seus comissários e mandatários

residentes no Brasil, também equiparadas a pessoas jurídicas (artigo 147, III e

398 , do RIR/99)

▪ a tributação de rendimentos auferidos por não residentes em razão de

vendas realizadas no Brasil por intermédio de representantes (artigos 399 e

539, do RIR/99).
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Estabelecimento Permanente e Comissão Mercantil

▪ O contrato de comissão tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo

comissário, em seu próprio nome, à conta do comitente (artigo 693, CC/02). O

comissário fica diretamente obrigado para com as pessoas com quem contratar

(artigo 694, CC/02), porém o comissário é obrigado a agir de conformidade com as

ordens e instruções do comitente (artigo 695, CC/02).

▪ Artigo 398 do RIR/99: aplicação restrita a mercadorias - não se estende a serviços.
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Estabelecimento Permanente e Representação

▪ Caso de vendas efetuadas no Brasil por intermédio de agentes ou representantes

de pessoas estabelecidas no exterior, faturadas diretamente ao comprador.

▪ Considera-se venda no Brasil quando a transação for concluída entre o comprador e

o agente ou representante brasileiro (artigo 539, parágrafo único).

▪ Requisito para tributação:

▪ Agente ou representante deve ter poderes para obrigar contratualmente o

vendedor para com o adquirente, no Brasil, ou por intermédio de filial,

sucursal ou agência do vendedor no País.
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Estabelecimento Permanente e Representação

▪ Hipóteses de não aplicação desse modelo de tributação:

▪ A 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 (artigo 539, II).

▪ O fato exclusivo de o vendedor participar no capital do agente ou

representante no País não implica atribuir a este poderes para obrigar

contratualmente o vendedor (artigo 539, III);

▪ 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 (artigo 539, IV) .
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Solução de Consulta Disit/SRRF04 nº 4/2013

“Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ EMENTA: 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.”
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Estabelecimento Permanente e IRRF sobre a 

Importação de Serviços Técnicos
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Acórdão CARF nº 2202-003.114, publicado 29/02/2016

“[...] TRATADO BRASIL-FRANÇA PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO. EXISTÊNCIA

DE ESTABELECIMENTO PERMANENTE. TRIBUTAÇÃO NA FONTE. São características

do estabelecimento permanente a existência de uma instalação material, com caráter

de permanência, que esteja à disposição da empresa, a qual deve exercer a sua

atividade nesta instalação ou por meio desta instalação. Na existência de um

estabelecimento permanente, os lucros podem ser tributados na fonte. PROCESSO

ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE DE

ANÁLISE EM SEDE RECURSAL (ART. 17 DO DECRETO N.º 70.235/72). Nos termos do

art. 17 do Decreto n.º 70.235/72 (PAF), consideram-se não impugnadas as questões não

apontadas, expressamente, por ocasião da apresentação da impugnação. JUROS DE

MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. A obrigação tributária principal

compreende tributo e multa de oficio proporcional. Sobre o crédito tributário constituído,

incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.”
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Acórdão CARF nº 2202-003.114, publicado 29/02/2016

▪ “Pela análise dos autos, verificase que a empresa brasileira FAURECIA AUTOMOTIVE

DO BRASIL LTDA., ora Recorrente, possuía como únicas sócias no ano de 2009, objeto

desse lanca̧mento, as empresas espanholas FAURECIA INTERIOR SYSTEMS ESPAÑA

S.A e FAURECIA INTERIOR SYSTEMS SALC ESPAÑA S.L, conforme as 34a e 35a

Alterações do Contrato Social (fls. 189 a 219). Essas empresas espanholas pertencem

ao grupo FAURECIA (fl. 1.491), assim como a Recorrente (fl. 1.484).”

▪ “As empresas beneficiárias das remessas, FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE e

FAURECIA AUTOMOTIVE HOLDINGS, sediadas na França, são também do grupo

FAURECIA, conforme se observa pelo contratos às fls. 1.473 a 1.496.”
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Acórdão CARF nº 2202-003.114, publicado 29/02/2016

▪ “Os serviços contratados eram de administração em geral, comunicações, vendas e

marketing, administração de programa, contabilidade, controle e impostos, tesouraria,

questões legais, seguro, imóveis, administração do sistema da informação, recursos

humanos, administração da organização de compras, compra de itens relacionados à

produção e não ligados à produção, auxílio no processo de fabricação e assessoria para

melhoria da qualidade.”

▪ “Portanto, pela abrangência dos serviços contratados, que englobam desde a

administração em geral (inclusive planejamento estratégico), tesouraria, vendas,

marketing, recursos humanos e até a atuação nas três etapas da fabricação

(preparação, controle e execução), constata-se que as empresas FAURECIA

SIEGES D’AUTOMOBILE e FAURECIA AUTOMOTIVE HOLDINGS, beneficiárias dos

rendimentos, exerciam na realidade as suas atividades no Brasil por meio da

empresa brasileira, consistindo em um verdadeiro estabelecimento permanente das

empresas francesas neste país, o que lhe propiciavam manter a prestação do serviço do

modo como contratado.”
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Acórdão CARF nº 2202-003.063, publicado 12/02/2016

“[...] TRATADO BRASIL-FRANÇA PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO. EXISTÊNCIA

DE ESTABELECIMENTO PERMANENTE. TRIBUTAÇÃO NA FONTE. São

características do estabelecimento permanente a existência de uma instalação

material, com caráter de permanência, que esteja à disposição da empresa, a qual

deve exercer sua atividade nesta instalação ou por meio desta. Na existência de um

estabelecimento permanente, seus lucros podem ser tributados na fonte. PAÍSES

COM TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. INCIDÊNCIA DO IRRF À ALÍQUOTA DE 25%. O artigo

8º da Lei nº 9.779/99 determina que a alíquota para o cálculo do imposto de renda retido na

fonte é de 25% quando o beneficiário tiver sede em país com tributação favorecida. JUROS

DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. A obrigação tributária principal

compreende tributo e multa de oficio proporcional. Sobre o crédito tributário constituído,

incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.”
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Acórdão CARF nº 2202-003.063, publicado 12/02/2016

▪ “Pela análise dos diversos contratos firmados pela contratante (Recorrente) com os

prestadores de serviço, é de se concluir que na verdade a empresa PRIDE FORAMER

SAS, sediada na França, possuía estabelecimento permanente no Brasil, na forma da

empresa brasileira PRIDE DO BRASIL LTDA, o que lhe propiciava manter a prestação

do serviço do modo como contratado.”
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Acórdão nº 2301005.520 (2018) – Voto de “Qualidade”

“REMESSA AO EXTERIOR. IRRF. ALÍQUOTA ZERO. CONTRATO COMPLEXO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS TÉCNICOS COM AFRETAMENTO. É zero a alíquota de IRRF sobre remessa paga

pagamento do afretamento de embarcações, quanto autorizado pela autoridade competente. O

afretamento é a contratação de embarcação para transporte. O contrato de prestação de serviços de

prospecção de dados sísmicos, ainda que haja o emprego de equipamentos náuticos ou

embarcações científicas, não caracteriza afretamento por não ter por objeto o transporte de pessoas

ou cargas.

REMESSA AO EXTERIOR. CONVENÇÃO ENTRE BRASIL E FRANÇA PARA EVITAR DUPLA

TRIBUTAÇÃO. PAGAMENTO POR SERVIÇOS CIENTÍFICOS PRESTADOS. ROYALTIES.

INCIDÊNCIA DO IRRF. Os pagamentos pelo uso de equipamento industrial, comercial ou

científico e por informações concernentes à experiência adquirida no setor industrial,

comercial ou científico caracteriza royalties, nos termos da Convenção para Evitar a Dupla

Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos celebrada entre o Brasil e a

França. A Convenção autoriza a incidência do IRRF sobre o pagamento de royalties. Não há dupla

tributação quando o valor do imposto retido no Brasil pode ser compensado com o imposto devido na

França.”
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TRF2 – AC 00258022620034025101, DJe 06/08/2014

“APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. CONVENÇÃO PARA EVITAR BITRIBUTAÇÃO.

REMESSA DE VALORES PARA O EXTERIOR. 1. A natureza jurídica dos rendimentos pagos por

empresa brasileira a outra sediada no estrangeiro pela prestação de serviços executados no exterior

é de "lucro" na modalidade "lucro operacional", definida no art. 11 do Decreto n.º 3.000/1999 como

resultado das atividades, principais ou acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica (STJ, 2ª

Turma, REsp 1161467, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 1.6.2012). Aplicável, portanto, o art. 7º da

Convenção assinada entre o Brasil e a França destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a

evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento - Decreto nº 70.506/1972, que permite a

incidência do imposto de renda apenas no Estado onde se situa o estabelecimento permanente

prestador do serviço. (...) 4. A prestação do serviço contratado por prazo superior a seis meses,

sem prova de que as atividades foram desempenhadas em canteiro de edificação, construção,

projeto em montagem ou instalação (art. 5º da Convenção), não caracteriza a existência de

estabelecimento permanente. 5. Inaplicabilidade do art. 9º da Convenção, que dispõe sobre a

tributação de empresas associadas e disciplina a prática denominada de preços de transferência, por

se tratar de matéria estranha aos autos. 6. Apelação não provida.”
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TRF2 – AMS 00224789620014025101, DJe 28/09/2009

“REMESSA DE RECURSOS A EMPRESA NO EXTERIOR, COMO REMUNERAÇÃO POR

SERVIÇOS PRESTADOS. CONVENÇÃO CONTRA A DUPLA TRIBUTAÇÃO. NORMA DA

LEGISLAÇÃO INTERNA QUE SE MOSTRA POSTERIOR E MAIS ESPECÍFICA. (...) 2. De acordo

com a jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal, os tratados, no Brasil, quando

adentram o ordenamento jurídico, o fazem com o mesmo status hierárquico das leis ordinárias (RE

80.004/SE). Assim, qualquer conflito que se dê entre um tratado internacional e uma lei interna, de

fato, será resolvido de acordo com os critérios de especialidade e de cronologia, por tratarem de

normas de igual hierarquia. 3. No caso, temos o disposto no art. 7º da Convenção contra a dupla

tributação, celebrada entre o Brasil e os Países Baixos (internalizada em nosso ordenamento pelo

Decreto nº 355, de 2 de dezembro de 1991), em confronto com o art. 7º da Lei nº 9.779/99. (...) 7. Em

se tratando, nestes autos, de prestação de serviços constante e duradoura, em razão da

necessidade de não-interrupção do trabalho de manutenção realizado pela empresa, constata-

se a existência de estabelecimento permanente da empresa estrangeira em nosso território,

corroborando a inexistência de bitributação. 8. Apelação improvida.”
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Crédito do imposto

pago no exterior 
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Decreto nº 3.000/99 (RIR)

Art. 103 As pessoas físicas que declararem rendimentos provenientes de fontes situadas

no exterior poderão deduzir, do imposto apurado na forma do art. 86, o cobrado pela

nação de origem daqueles rendimentos, desde que:

I - em conformidade com o previsto em acordo ou convenção internacional firmado

com o país de origem dos rendimentos, quando não houver sido restituído ou

compensado naquele país; ou

II - haja reciprocidade de tratamento em relação aos rendimentos produzidos no Brasil.

§ 1º A dedução não poderá exceder a diferença entre o imposto calculado com a

inclusão daqueles rendimentos e o imposto devido sem a inclusão dos mesmos

rendimentos.
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Decreto nº 3.000/99 (RIR)

Art. 103 [...]

§ 2º O imposto pago no exterior será convertido em Reais mediante utilização do valor

do dólar dos Estados Unidos da América informado para compra pelo Banco Central do

Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do

recebimento do rendimento.
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Instrução Normativa nº 208/2002

Art. 16. Os demais rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior por residente

no Brasil, transferidos ou não para o País, estão sujeitos à tributação sob a forma de

recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), no mês do recebimento, e na

Declaração de Ajuste Anual.

§ 1º O imposto de renda pago em país com o qual o Brasil tenha firmado acordo, tratado

ou convenção internacional prevendo a compensação, ou naquele em que haja

reciprocidade de tratamento, pode ser considerado como redução do imposto devido no

Brasil, desde que não seja compensado ou restituído no exterior.
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Instrução Normativa nº 208/2002

§ 2º Os rendimentos em moeda estrangeira e o imposto pago no exterior são

convertidos em dólares dos Estados Unidos da América, pelo valor fixado pela

autoridade monetária do país de origem dos rendimentos para a data do recebimento e,

em seguida, em reais pela cotação do dólar fixada, para compra, pelo Banco Central do

Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do

recebimento do rendimento.

§ 6º O imposto pago no país de origem dos rendimentos pode ser compensado no mês

do pagamento com o imposto relativo ao carnê-leão e com o apurado na Declaração de

Ajuste Anual, até o valor correspondente à diferença entre o imposto calculado com

a inclusão dos rendimentos de fontes no exterior e o imposto calculado sem a

inclusão desses rendimentos, observado o disposto no § 1º deste artigo e no art. 1º,

caput e § 2º.
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Instrução Normativa nº 208/2002

§ 7º Se o pagamento do imposto de que trata o § 1º ocorrer em ano-calendário

posterior ao do recebimento do rendimento, a pessoa física pode compensá-lo com o

imposto relativo ao carnê-leão do mês do seu efetivo pagamento e com o apurado

na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário do pagamento do imposto,

observado o limite de compensação de que trata o § 6º relativamente à Declaração de

Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento do rendimento.

§ 8° Caso o imposto pago no exterior seja maior do que o imposto relativo ao

carnê-leão no mês do pagamento, a diferença pode ser compensada nos meses

subseqüentes até dezembro do ano-calendário e na Declaração de Ajuste Anual,

observado o limite de que trata o § 6º.

33

Compensação do Imposto Pago no Exterior

Pessoa Física



Lei nº 9.249/1995

“Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior

serão computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas

correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano. (Vide

Medida Provisória nº 2158-35, de 2001)”
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Lei nº 9.718/1998

“Art. 14. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas:

[...]

III - que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do 

exterior; [...].” 
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Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 05/2001

“Art. 1o A hipótese de obrigatoriedade de tributação com base no lucro real

prevista no inciso III do art. 14 da Lei no 9.718, de 1998, não se aplica à

pessoa jurídica que auferir receita da exportação de mercadorias e da

prestação direta de serviços no exterior.

Parágrafo único. Não se considera prestação direta de serviços aquela

realizada no exterior por intermédio de filiais, sucursais, agências,

representações, coligadas, controladas e outras unidades descentralizadas da

pessoa jurídica que lhes sejam assemelhadas.”
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Lei nº 9.249/1995

“Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no

exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no

lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os

referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.”

Lei nº 9.430/1996

“Art. 15. A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte no

exterior, receita decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente

poderá compensar o imposto pago no país de domicílio da pessoa física ou

jurídica contratante, observado o disposto no art. 26 da Lei nº 9.249, de 26 de

dezembro de 1995.”
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Solução de Consulta COSIT nº 94/2014

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PAÍS. FONTE PAGADORA NO EXTERIOR.

POSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. A pessoa jurídica

que obtiver lucro auferido com a prestação de serviço dentro do território

nacional, ainda que tendo como fonte pagadora pessoa jurídica domiciliada no

exterior, não estará obrigada à apuração do lucro real, podendo optar pela

tributação com base no lucro presumido. [...].”
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Solução de Divergência COSIT nº 8/2014

“LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS PREST ADOS DIRET AMENTE AO EXTERIOR.

NÃO AUTORIZADA COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR.

A pessoa jurídica que exercer a opção pelo regime de tributação com base no lucro

presumido e prestar serviço diretamente no exterior não poderá compensar imposto

pago no país de domicílio da pessoa física ou jurídica contratante.

AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR NO CASO DE

PAÍS COM O QUAL O BRASIL POSSUA ACORDO PARA EVITAR A DUPLA

TRIBUTAÇÃO.

A compensação do imposto pago no exterior é autorizada se houver acordo ou

convenção para evitar a dupla tributação entre o Brasil e o país no exterior que

determine a compensação em um estado contratante do imposto pago no outro estado

contatante como método para eliminar a dupla tributação, sem que se exija um regime

de tribução específico. Nesta hipótese, a compensação ocorrerá nos termos do referido

acordo ou convenção para evitar a dupla tributação. ”
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Decreto nº 3.000/99 (RIR)

“Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no

exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da

prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite do

imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de

capital e receitas de prestação de serviços (Lei nº 9.249, de 1995, art. 26, e Lei nº 9.430,

de 1996, art. 15).”

“§ 1º Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no

Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de

prestação de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e

adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei nº 9.249, de 1995, art. 26, § 1º).”
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Decreto nº 3.000/99 (RIR)

“§ 2º Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no

exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo

Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto (Lei nº

9.249, de 1995, art. 26, § 2º).”

“§ 3º O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de

acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a

moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em

dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais (Lei nº 9.249, de 1995, art. 26, § 3º).”

“§ 5º Fica dispensada da obrigação de que trata o § 2º deste artigo a pessoa jurídica

que comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de

capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do

documento de arrecadação apresentado (Lei nº 9.430, de 1996, art. 16, § 2º, inciso II).”
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Solução de Consulta COSIT nº 185/2018

“IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ

EMENTA: IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES.

Para efeito de compensação do imposto de renda incidente no exterior, sobre os lucros,

rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, o documento comprobatório é o

que comprova o recolhimento ou arrecadação do imposto de renda pago no exterior.

Esse documento deverá ser reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que houve

o recolhimento e pelo Consulado da Embaixada Brasileira.

Nos casos em que a legislação do país de origem do lucro imponha a retenção do imposto na

fonte, a comprovação do imposto retido far-se-á por meio de documento oficial do órgão

arrecadador ou da fonte pagadora.”
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Solução de Consulta COSIT nº 185/2018

“O reconhecimento do comprovante de recolhimento pelo órgão arrecadador do país de

origem do lucro e pelo Consulado da Embaixada Brasileira fica dispensado se o contribuinte

interessado comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de

capital, prevê que a comprovação da incidência do imposto de renda que tenha sido pago dá-

se por meio desse documento de recolhimento ou arrecadação.

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

EMENTA: DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR PAÍSES SIGNATÁRIOS DA CONVENÇÃO

SOBRE A ELIMINAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS ESTRANGEIROS.

APOSTILA. O reconhecimento do documento que comprova o recolhimento ou arrecadação

do imposto de renda pago no exterior pelo Consulado da Embaixada Brasileira pode ser

substituído pela apostila, de que trata a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de

Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto nº 8.660, de

29 de janeiro de 2016, no âmbito dos países signatários.”
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Instrução Normativa nº 213/2002

“Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou

coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser

compensados com o que for devido no Brasil.”

“§ 2º O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais tomando-

se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para venda, pelo

Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo pagamento.”

“§ 3º Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o seu

valor será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em seguida, em

Reais.”
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Instrução Normativa nº 213/2002

“§ 7º O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional

ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido

computados na determinação do lucro real.”

“§ 8º Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente

pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de

qualquer benefício fiscal.”

“§ 9º O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o

montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos

lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.”
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Instrução Normativa nº 213/2002

“§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá

calcular o valor:

I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,

controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido

computados na determinação do lucro real;

II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a

inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.”
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Instrução Normativa nº 213/2002

“§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de

compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu

inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e

sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos em seu

inciso II.”

“§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros, rendimentos ou

ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação do lucro real, antes de seu

pagamento no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada, poderá ser

efetuada, desde que os comprovantes de pagamento sejam colocados à disposição da

Secretaria da Receita Federal antes de encerrado o ano-calendário correspondente.”
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Instrução Normativa nº 213/2002

“§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os

documentos comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria da

Receita Federal, a partir de 1º de janeiro do ano subseqüente ao da compensação.”

“§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no

exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil,

no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser

compensado com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.”
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Instrução Normativa nº 213/2002

“§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante do

imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu valor na

Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).”

“§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos lucros,

rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados

individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de quinze

por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do adicional, ou pela

alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.”
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Instrução Normativa nº 213/2002

§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos lucros,

rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de

compensação será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo por

base a diferença entre aquele total e o lucro real correspondente.

§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na forma dos §§

17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.

§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o imposto

de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do art. 15, deverá

ser baixada da respectiva folha de controle no Lalur.
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Paraísos Fiscais e

Regimes Fiscais Privilegiados
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Paraísos Fiscais e Regimes Fiscais 

Privilegiados

Lei nº 9.430/96: Países com tributação favorecida

- Países que não tributam a renda ou que a tributam a alíquota máxima inferior a

20% (art. 24, caput) ou cuja legislação não permita o acesso a informações

relativas à composição societária de pessoas jurídicas, à sua titularidade ou à

identificação do beneficiário efetivo de rendimentos atribuídos a não residentes

(art. 24, §4º).

- Portaria nº 488/2014: Art. 1º Fica reduzido para 17% (dezessete por cento)

o percentual de que trata o caput do art. 24 e os incisos I e III do parágrafo

único do art. 24-A, ambos da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, para os

países, dependências e regimes que estejam alinhados com os padrões

internacionais de transparência fiscal, nos termos definidos pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil, sem prejuízo da observância das demais

condições estabelecidas pelos arts. 24 e 24-A da referida Lei. (Ver IN

1.530/2014)
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Paraísos Fiscais e Regimes Fiscais 

Privilegiados

Instrução Normativa nº 1.530/2014

“Art. 1º Para efeitos do disposto no art. 1º da Portaria MF nº 488, de 28 de novembro de 2014,

entende-se como países que estejam alinhados com os padrões internacionais de

transparência fiscal aqueles que:

I - tiverem assinado convenção ou acordo com cláusula específica para troca de informações para

fins tributários com o Brasil, ou que tenham concluído negociação para tal assinatura; e

II - estiverem comprometidos com os critérios definidos em fóruns internacionais de combate à

evasão fiscal de que o Brasil faça parte, tais como o Fórum Global sobre Transparência e Troca de

Informações para fins Fiscais.

§ 1º A assinatura de convenção com o Brasil ou a adesão a acordo de que o Brasil seja signatário

para troca de informações com fins tributários supre a exigência prevista no inciso I do caput.

§ 2º A convenção ou o acordo de que trata este artigo deve prever a disponibilização de informações

relativas à identificação de beneficiários de rendimentos, à composição societária, à titularidade de

bens ou direitos ou às operações econômicas realizadas.”
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Lei nº 11.727/2008 (Artigo 24-A da 9.430/96): Regimes Fiscais

Privilegiados

“Art. 24-A. Aplicam-se às operações realizadas em regime fiscal privilegiado as

disposições relativas a preços, custos e taxas de juros constantes dos arts. 18 a 22

desta Lei, nas transações entre pessoas físicas ou jurídicas residentes e domiciliadas no

País com qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que não vinculada, residente ou

domiciliada no exterior.

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considera-se regime fiscal privilegiado

aquele que apresentar uma ou mais das seguintes características:

I – não tribute a renda ou a tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento);”
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Lei nº 11.727/2008 (Artigo 24-A da 9.430/96): Regimes Fiscais

Privilegiados

“II – conceda vantagem de natureza fiscal a pessoa física ou jurídica não residente:

a) sem exigência de realização de atividade econômica substantiva no país ou

dependência;

b) condicionada ao não exercício de atividade econômica substantiva no país ou

dependência;

III – não tribute, ou o faça em alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento), os

rendimentos auferidos fora de seu território;

IV – não permita o acesso a informações relativas à composição societária, titularidade

de bens ou direitos ou às operações econômicas realizadas.”
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Instrução Normativa RFB nº 1037, de 04 de Junho de 2010 e alterações

• Traz a lista de países com tributação favorecida e regimes fiscais

privilegiados.

• Qual a natureza da lista?
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A

C

Alíquota do IRRF = 15%

A

C

Alíquota do IRRF = 15%

Alíquota no tratado B-C = 0

B

Países A e C não possuem 
tratado

Países B e C possuem 
tratado

Paraísos Fiscais e Regimes Fiscais 

Privilegiados: Treaty Shopping



▪ Lei nº 12.249/2010

“Art. 26. Sem prejuízo das normas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, não são

dedutíveis, na determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro

Líquido, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a qualquer título,

direta ou indiretamente, a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou constituídas no exterior e

submetidas a um tratamento de país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal

privilegiado, na forma dos arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, salvo se

houver, cumulativamente:

I - a identificação do efetivo beneficiário da entidade no exterior, destinatário dessas importâncias; II -

a comprovação da capacidade operacional da pessoa física ou entidade no exterior de realizar a

operação; e III - a comprovação documental do pagamento do preço respectivo e do recebimento dos

bens e direitos ou da utilização de serviço.

§ 1º 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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▪ Tratado Brasil - Índia

Artigo 10 – “2. Todavia, esses dividendos podem também ser tributados no Estado Contratante de

que é residente a sociedade que os paga e de acordo com a legislação desse Estado, mas se a

pessoa que os receber for uma sociedade que seja o beneficiário efetivo dos dividendos, o

imposto assim estabelecido não poderá exceder 15% do montante bruto dos dividendos.”

Artigo 11 – “2. Todavia, esses juros podem também ser tributados no Estado Contratante de que

provêm, e de acordo com a legislação desse Estado, mas se a pessoa que os receber for o

beneficiário efetivo dos juros o imposto assim estabelecido não poderá exceder 15% do montante

bruto dos juros.”

Artigo 12 – “2. Todavia, esses "royalties" podem também ser tributados no Estado Contratante de que

provêm, e de acordo com a legislação desse Estado, mas se a pessoa que os receber for o

beneficiário efetivo dos "royalties" o imposto assim estabelecido não poderá exceder:

a) 25% do montante bruto dos "royalties" provenientes do uso ou da concessão do uso de marcas de

indústria ou comércio;

b) 15% do montante bruto dos "royalties" em todos os demais casos.”
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▪ Acórdão nº 102-49.480 (Primeiro Conselho de Contribuintes)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-

calendário: 1999, 2000, 2001 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. [...]
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▪ A desconsideração da aplicação de um tratado em um caso concreto

depende de uma regra como a de beneficiário efetivo?

▪ Normas antielusivas doméstivas e normas antielusivas internacionais.

▪ O debate sobre a aplicação de normas antielusivas domésticas para afastar

a aplicação de um tratado internacional.

▪ Controle do planejamento tributário abusivo como uma questão de fato e

não de Direito.
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▪ Instrução Normativa nº 1.037/2010

Art. 2º [...]

Parágrafo único. Para fins de identificação de regimes fiscais privilegiados

previstos nos incisos III e IV do caput, entende-se que a pessoa jurídica que

exerce a atividade de holding desempenha atividade econômica substantiva

quando possui, no seu país de domicílio, capacidade operacional apropriada

para os seus fins, evidenciada, entre outros fatores, pela existência de

empregados próprios qualificados em número suficiente e de instalações físicas

adequadas para o exercício da gestão e efetiva tomada de decisões relativas:

I - ao desenvolvimento das atividades com o fim de obter rendas derivadas dos

ativos de que dispõe; ou

II - à administração de participações societárias com o fim de obter rendas

decorrentes da distribuição de lucro e do ganho de capital.
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▪ Alguns efeitos jurídicos da caracterização de País com Tributação

Favorecida

▪ IRRF sobre rendimentos ou ganhos de capital majorado para 25% (artigo 8º

da Lei n. 9.779/99 e artigo 47 da Lei n. 10.833/2003);

▪ Desenquadramento da isenção para o ganhos de capital decorrente da

alienação de investimentos em bolsa de valores feitos por não-residentes

(artigo 7º da Lei n. 9.959/2000)

▪ Desenquadramento da isenção para o ganho de capital decorrente de

investimentos em FIPs feito por não-residentes (artigo 3º, § 1º, da Lei n.

11.312/2006).

▪ Aplicação das regras de preços de transferência (artigo 24 da Lei n. 9.430/96).
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▪ Alguns efeitos jurídicos da caracterização de País com Tributação

Favorecida

▪ Aplicação das regras de subcapitalização previstas no artigo 25 da Lei n.

12.249/2010.

▪ Aplicação das regras restrição de dedutibilidade de despesas previstas no

artigo 26 da Lei n. 12.249/2010.

▪ Aplicação das regras de transferência de residência fiscal previstas no artigo

27 da Lei n. 12.249/2010.
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▪ Alguns efeitos jurídicos da caracterização de Regime Fiscal

Privilegiado

▪ Aplicação das regras de preços de transferência (artigo 24 da Lei n. 9.430/96).

▪ Aplicação das regras de subcapitalização previstas no artigo 25 da Lei n.

12.249/2010.

▪ Aplicação das regras restrição de dedutibilidade de despesas previstas no

artigo 26 da Lei n. 12.249/2010.

▪ Aplicação das regras de transferência de residência fiscal previstas no artigo

27 da Lei n. 12.249/2010.
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Edição da Lei nº 

9249 estabelecendo 

a tributação de 

lucros de coligadas 

e controladas no 

exterior.

1996

Instrução 

Normativa nº 38 

passou a prever 

hipóteses de 

disponibilização.

1997

Lei nº 9.532 

“legalizou” regras 

previstas na Instrução 

Normativa nº 38/96. 

2001

O novo § 2º do artigo 43 

do CTN.

O art. 74 da MP nº 2158 

estabelece a 

disponibilização na 

apuração do lucro.

Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 

2.588 foi ajuizada.

2002

Instrução 

Normativa nº 213.

1995

Linha do Tempo
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2013

Julgamento da ADIN  nº 

2588, do RE nº 611.586 e 

do RE nº 541090.

Solução de Consulta 

Cosit nº 18.

Lei nº 12.865 e o 

programa especial de 

pagamento.

MP nº 627 e a nova 

sistemática de tributação 

universal da renda.

2014

Julgamento do Recurso 

Especial nº 1.325.709.

Lei nº 12.973.

IN nº 1.520

2015

Julgamento 

Apelação/Reexame 

Necessário nº 

2003.72.01.000014-4/SC

Relatório Final da Ação 3 

do Projeto BEPS

2016

Instrução Normativa nº 

1.674/2016

Decisão da CSRF sobre 

a relação entre o artigo 7º 

e a MP 2.158

Linha do Tempo



Medida Provisória n. 2.158-35/2001

“Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e

da CSLL, nos termos do art. 25 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e

do art. 21 desta Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou

coligada no exterior serão considerados disponibilizados para a

controladora ou coligada no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido

apurados, na forma do regulamento.”

▪ Remição ao artigo 25 da Lei nº 9.249/95. Esta regra não define a

materialidade a ser tributada, mas apenas o momento da disponibilização.

▪ Referência expressa à tributação dos lucros auferidos no exterior por

controlada e coligada, em linha com o referido artigo 25.
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Julgamento da ADI 2.588

▪ Inconstitucionalidade: Marco Aurélio; Sepúlveda Pertence (Aposentado);

Ricardo Lewandowski; e Celso de Mello.

▪ Constitucionalidade: Nelson Jobim (Aposentado); Eros Grau (Aposentado);

Ayres Britto (Aposentado); Cezar Peluso (Aposentado); e Ellen Gracie

(Aposentada - const. p/ controlada).

▪ Constitucionalidade apenas nos casos de controladas em paraísos fiscais:

Joaquim Barbosa.

▪ Resultado:

▪ O artigo 74 da MP 2.158 seria constitucional no caso de controladas em

paraísos fiscais e inconstitucional no caso de coligadas em países de

tributação regular.
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▪ RE 611.586: Repercussão geral. Neste caso o contribuinte estava

localizado em Aruba. Foi aplicado o resultado da ADI 2.588.

▪ RE 541.090: Neste caso se tratavam de subsidiárias localizadas na China,

Estados Unidos, Itália e Uruguai. Processo desceu para a segunda

instância para a análise da questão envolvendo a aplicação dos tratados

com China e Itália. Decisão favorável proferida e 2015, pela aplicação do

artigo 7º dos tratados.
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O Artigo 74 da MP 2588 e os Tratados 

Internacionais Celebrados pelo Brasil

▪ Ponto 1: O artigo 7º dos tratados e a discussão quanto à sua aplicação face

ao artigo 74 da MP nº 2.158/2001.

▪ Ponto 2: O artigo 10 (1) e o termo “pagos”.

▪ Ponto 3: O artigo 23, nos casos em que há isenção de dividendos pagos

para o Brasil.

▪ Ponto 4: Casos em que há vedação à tributação de lucros não distribuídos.
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Ponto 1: Aplicabilidade do Artigo 7 (1)

ARTIGO 7

Lucros das Empresas

1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante (ÁFRICA DO

SUL) serão tributáveis apenas nesse Estado (ÁFRICA DO SUL), a não ser

que a empresa exerça sua atividade no outro Estado Contratante

(BRASIL) por intermédio de um estabelecimento permanente aí situado.

Se a empresa exercer sua atividade na forma indicada, seus lucros poderão

ser tributados no outro Estado, mas somente no tocante à parte dos lucros

atribuível a esse estabelecimento permanente.

(Convenção Brasil-África do Sul)
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Aplicabilidade do Artigo 7(1)

▪ Argumento dos contribuintes: Incompatibilidade da regra brasileira com o artigo 7 (1),

na medida em que ela manda adicionar o lucro da controlada.

▪ Jurisprudência favorável: (CARF) Acórdãos 101-95.802 / 101-97.070 / 1103--

001.122 / (STJ) REsp. nº 1.325.709.

▪ Argumento da Receita Federal: A tributação pelo artigo 74 se dá sobre o lucro da PJ

brasileira, não do não residente (SC 18/2013). Há posição em decisões do Conselho

no sentido de que a qualificação correta seria no artigo 10 (dividendos).

▪ Jurisprudência favorável à Fazenda: Acórdãos 1402-00.391 / 108-08.765 / 105-

17.382 / 1101-00.365 / 1102001.247 / 1301-002.113 (2016) / 9101-002.332

(CSRF – 2016) / 1301-002.158 (2017) / 9101-002.590 (CSRF – 2017).
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ACÓRDÃO 9101-002.330, publicado em 14/07/2016

“Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2007 LUCROS

OBTIDOS POR CONTROLADA NO EXTERIOR. DISPONIBILIZAÇÃO. Para fim de

determinação da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da

CSLL os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior são considerados

disponibilizados para a controladora no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido

apurados. Lançamento procedente. LUCROS OBTIDOS POR CONTROLADA NO

EXTERIOR. CONVENÇÃO BRASIL-PAÍSES BAIXOS DESTINADA A EVITAR A DUPLA

TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A EVASÃO FISCAL EM MATÉRIA DE IMPOSTO SOBRE A

RENDA. ART. 74 DA MP Nº 2.158 35/2001. NÃO OFENSA. Não há incompatibilidade

entre a Convenção Brasil-Holanda (Países Baixos) e a aplicação do art. 74 da

Medida Provisória nº 2.158-35/2001, não sendo caso de aplicação do art. 98 do

CTN, por inexistência de conflito. Recurso Especial do Contribuinte Negado.”
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ACÓRDÃO 9101-002.590, publicado em 25/05/2017

“[...] ART. 74 DA MP Nº 2.158-35, DE 2001. TRATADO PARA EVITAR DUPLA TRIBUTAÇÃO

DE RENDA. MATERIALIDADES DISTINTAS. Não se comunicam as materialidades

previstas no art. 74 da MP nº 2.158-35, de 2001, e as dispostas na Convenção Brasil-

Espanha para evitar bitributação de renda. Os lucros tributados pela legislação brasileira

são aqueles auferidos pelo investidor brasileiro na proporção de sua participação no

investimento localizado no exterior, ao final de cada ano-calendário. São diferentes os lucros

dos residentes em um dos países contratantes e os lucros auferidos pelo outro país

contratante (investidores no Brasil).”
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ACÓRDÃO 9101-002.590, publicado em 25/05/2017

“[...] ART. 74 DA MP Nº 2.158-35, DE 2001. TRATADO DE BITRIBUTAÇÃO. NÃO

REPERCUSSÃO NAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS DO PAÍS CONTRATANTE. Ao ser

interpretar quem seriam os sujeitos de um tratado de bitributação, o país da fonte é o país em

que deve se encontrar a empresa onde efetivamente são desempenhadas as atividades

produtivas. Tais atividades podem ser produzidas pela própria empresa, ou mediante

investimentos, desde que naquele país contratante. Pode ser até mesmo uma holding, desde

que concentre investimentos que desempenhem atividades produtivas localizados no mesmo

país, e não um mero "hub", um centralizador de investimentos localizados em países não

signatários de acordos com o Brasil. O tratado de bitributação deve ser aplicado em

situações no qual, efetivamente, as empresas se localizam nos países contratantes.

Alargar o conceito da empresa situada no país da fonte para qualquer empresa que

concentre auferimento de renda de outras empresas, independente das circunstâncias

ou da localização dos investimentos, subverte a finalidade e o objetivo dos tratados

internacionais. Não há que se conceber que se dois países se reúnam para dar amparo a

sistemas paralelos de tributação. [...]”
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Ponto 2: Aplicabilidade do Artigo 10 (1)

ARTIGO 10

Dividendos

1. Os dividendos pagos por uma sociedade residente de um Estado

Contratante a um residente do outro Estado Contratante podem ser tributados

nesse outro Estado.

(Convenção Brasil-Chile)
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▪ Argumento dos contribuintes: Ao fazer referência a dividendos pagos, o artigo 10 (1)

limitaria a possibilidade de tributação de lucros não distribuídos.

▪ Jurisprudência favorável: Não temos conhecimento de decisão nesse sentido.

▪ Argumento da Receita Federal: A SC 18/2013 não faz referência ao artigo 10. Em

algumas decisões do CARF entendeu-se que a regra do artigo 74 seria uma ficção

de pagamento, de modo que a tributação estaria de acordo com o artigo 10 (1).

▪ Jurisprudência favorável: Acórdãos 1402-00.391 / 108-08.765 / 105-17.382 /

1101-00.365.

▪ Posição nos Comentários da OCDE: Não há comentário específico sobre este

argumento.

▪ Argumentos da doutrina brasileira: Não aplicável.
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Ponto 3: Aplicabilidade do Artigo 23 nos 

Casos de Isenção de Dividendos Pagos

ARTIGO 23

Métodos para Eliminar a Dupla Tributação

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.

(Convenção Brasil-Áustria)
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▪ Argumento dos contribuintes: Incompatibilidade lógica da tributação de

lucros não distribuídos nos casos em que o pagamento de dividendos seria

isento.

▪ Jurisprudência favorável: Acórdãos 101-95.802 / 101-97.070 / 1102-

001.247 / 1402-001.713 .

▪ Argumento da Receita Federal: SC 400/2017.
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Casos de Isenção de Dividendos Pagos



Ponto 4: Vedação à Tributação de Lucros

não Distribuídos

ARTIGO 23

Métodos para Eliminar a Dupla Tributação

5. Os lucros não distribuídos de uma sociedade de um Estado

Contratante, cujo capital pertencer ou for controlado total ou parcialmente,

direta ou indiretamente, por um ou mais residentes do outro Estado

Contratante, não serão tributáveis nesse último Estado.

(Convenção Brasil-República Tcheca)
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▪ Argumento dos contribuintes: Vedação expressa à tributação de lucros não

distribuídos.

▪ Jurisprudência favorável: Não temos conhecimento de decisão do CARF sobre o

tema.

▪ Argumento da Receita Federal: A SC 18/2013 reconheceu o direito do contribuinte de

não tributar os lucros não distribuídos neste caso.
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Tributação de Controladas Indiretas no Regime 

da MP 2.158

Instrução Normativa nº 213/2002

Art. 1º Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, por pessoa

jurídica domiciliada no Brasil, estão sujeitos à incidência do imposto de renda das

pessoas jurídicas (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), na forma

da legislação específica, observadas as disposições desta Instrução Normativa.

[...]

§ 6º. Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a

filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, mantenha qualquer tipo de

participação societária, ainda que indiretamente, serão consolidados no balanço da

filial, sucursal, controlada ou coligada para efeito de determinação do lucro real e

da base de cálculo da CSLL da beneficiária no Brasil.

▪ Treaty shopping e a discussão da tributação de controladas indiretas na

jurisprudência do CARF.
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Acórdão nº 9101-003.169 (2017)

“ART. 74 DA MP Nº 2.158-35, DE 2001. TRATADO DE BITRIBUTAÇÃO. NÃO

REPERCUSSÃO NAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS DO PAÍS CONTRATANTE. Ao

ser interpretar quem seriam os sujeitos de um tratado de bitributação, o país da fonte é o

país em que deve se encontrar a empresa onde efetivamente são desempenhadas as

atividades produtivas. Tais atividades podem ser produzidas pela própria empresa,

ou mediante investimentos, desde que naquele país contratante. Pode ser até

mesmo uma holding, desde que concentre investimentos que desempenhem atividades

produtivas localizados no mesmo país, e não um mero "hub", um centralizador de

investimentos localizados em países não signatários de acordos com o Brasil. O tratado

de bitributação deve ser aplicado em situações no qual, efetivamente, as empresas se

localizam nos países contratantes. Alargar o conceito da empresa situada no país da

fonte para qualquer empresa que concentre auferimento de renda de outras empresas,

independente das circunstâncias ou da localização dos investimentos, subverte a

finalidade e o objetivo dos tratados internacionais. Não há que se conceber que dois

países se reúnam para dar amparo a sistemas paralelos de tributação.”
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Tratados Internacionais e a Contribuição 

Social Sobre o Lucro Líquido
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Lei nº 13.202/2015

“Art. 11. Para efeito de interpretação, os acordos e convenções internacionais

celebrados pelo Governo da República Federativa do Brasil para evitar dupla

tributação da renda abrangem a CSLL.

Parágrafo único. O disposto no caput alcança igualmente os acordos em forma

simplificada firmados com base no disposto no art. 30 do Decreto-Lei no 5.844,

de 23 de setembro de 1943.”



Decisão no REsp. nº 1.325.709

▪ Tratados envolvidos no caso: Bélgica, Dinamarca e Luxemburgo.

▪ Decisão da Primeira Turma por maioria: a favor Ministros Napoleão Nunes

Maia Filho (Relator), Ari Pargendler e Arnaldo Esteves Lima, contra Ministro

Sergio Kukina. Impedido o Ministro Benedito Gonçalves.

▪ Principais argumentos:

▪ Inaplicabilidade de argumentos consequencialistas.

▪ Prevalência dos tratados internacionais com base no critério da especialidade.

▪ Os lucros auferidos pela controlada são próprios e, portanto, sujeitos ao artigo 7º.

Aplicabilidade do artigo 27 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados.

▪ Recurso Extraordinário nº 870.214/DF (STF).
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Situações Envolvendo Tratados

88

A controlada tem 

atividade operacional 

no país do tratado

China

BR

HoldCo

Espanha

OpCo

Uruguai

BR

HoldCo

Holanda

Cayman

BR

HoldCo

Espanha

OpCo

Itália

BR

A controlada é holding 

com investida em país 

c/ tratado

A controlada é holding 

com investida em país 

s/ tratado

A controlada é holding 

com investida em 

paraíso fiscal



Lei nº 12.973/14: Artigo 76

Registro Contábil

▪ Trata do registro contábil do resultado das controladas no exterior nos livros

da controladora brasileira.

▪ Registro:

▪ Será feito em subconta da conta de investimento em controlada direta no

exterior.

▪ Reconhecerá, de forma individualizada, a variação do valor do

investimento equivalente aos lucros ou prejuízos auferidos:

▪ pela própria controlada direta;

▪ por controlada, direta ou indireta, no Brasil ou no exterior, da

controlada direta da pessoa jurídica brasileira.
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Lei nº 12.973/14: Artigo 76

Registro Contábil

▪ Afastamento da dupla inclusão de resultados na base tributável (§ 1º).

▪ Conversão da variação do valor do investimento em reais na data da

apuração do balanço (§§ 2º e 3º).
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PL = $500

LAIR = $200

91

PL = $200

LAIR = $50

B

C

100%

Investimento (B) = $500

Sub-conta (B) = $ 150

Sub-conta (C) = $ 50

Investimento (D) = $300

Sub-conta (D) = ($180)

A

Controladora ou

Equiparada à 

controladora 

D

PL = $300

LAIR = ($180)

100%

Lei nº 12.973/14: Artigo 76

Registro Contábil



Lei nº 12.973/14: Artigo 77

Controladas no Exterior

▪ O ajuste do valor do investimento em controlada, direta ou indireta,

domiciliada no exterior, equivalente aos lucros por ela auferidos antes do

imposto sobre a renda, excetuando a variação cambial, será adicionado à

base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

▪ A parcela do ajuste de que trata o caput compreende apenas os lucros

auferidos no período, não alcançando as demais parcelas que influenciaram

o patrimônio líquido da controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior (§

1º).

▪ O prejuízo acumulado da controlada, direta ou indireta, domiciliada no

exterior referente aos anos-calendário anteriores à produção de efeitos desta

Lei poderá ser compensado com os lucros futuros da mesma pessoa jurídica

no exterior que lhes deu origem, desde que os estoques de prejuízos sejam

informados na forma e prazo estabelecidos pela RFB (§ 2º).
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A Lei nº 12.973/2014

Variação Cambial: Dividendos e Liquidação

93

▪ Dúvidas sobre a aplicação da regra:

▪ Divergência entre o lucro tributado e o dividendo distribuído.

o Ausência de regra para a tributação de dividendos distribuídos.

o Revogação do artigo 4º da IN 1.520 gerou dúvida.

▪ Tratamento do CTA contabilizado no patrimônio líquido na liquidação da

controlada.

o CPC 02. Contabilização do resultado como receita. Qual a natureza

da receita?

o Contrapartida de equivalência patrimonial?



A Lei nº 12.973/2014

Variação Cambial: Dividendos e Liquidação
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▪ Câmara Superior de Recursos Fiscais - 9101001.847 (2013)

“IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ. EXERCÍCIOS:

2003, 2004, 2005. TRIBUTAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL APURADA EM

RELAÇÃO A INVESTIMENTOS DETIDOS NO EXTERIOR. RESGATE DE

AÇÕES.

A variação cambial apurada em resgate de ações de companhia estrangeira

não se confunde com a mera flutuação cambial decorrente de ajuste de

equivalência patrimonial, constituindo-se rendimentos tributáveis, devendo, por

expressa disposição de lei, ser submetida à incidência do imposto de renda e

das contribuições sociais lançadas por via reflexa.”



O ajuste do valor do investimento 
na controlada equivalente aos 
lucros por ela auferidos é algo 

diferente dos lucros auferidos pela 
controlada no exterior? 
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Situações Envolvendo Tratados na 

Tributação de Controladas

96

A controlada (Direta ou 

Indireta) tem atividade 

operacional no país do 

tratado

Áustria
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A controlada é holding 

com investida em país 

c/ tratado

A controlada é holding 

com investida em país 
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Aplicação do tratado celebrado 

com o país da OpCo.
Aplicação do tratado é 

questionável?



A Lei nº 12.973/2014 e as Regras de 

Compensação de Prejuízos Fiscais

97

▪ A Lei nº 12.973/2014 traz três regimes de compensação de prejuízos:

▪ Compensação de prejuízos contábeis acumulados antes da entrada em

vigor da Lei (artigo 77, § 2º).

▪ Compensação de prejuízos acumulados após a entrada em vigor da Lei

(artigo 79, II).

▪ Compensação do resultado negativo de consolidação (§§ 3º e 4º do

artigo 78).



A Lei nº 12.973/2014 e as Regras de 

Compensação de Prejuízos Fiscais
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▪ Lei nº 12.973/2014

Art. 77. [...]

§ 2º. O prejuízo acumulado da controlada, direta ou indireta, domiciliada

no exterior referente aos anos-calendário anteriores à produção de efeitos

desta Lei poderá ser compensado com os lucros futuros da mesma

pessoa jurídica no exterior que lhes deu origem, desde que os estoques de

prejuízos sejam informados na forma e prazo estabelecidos pela RFB.



A Lei nº 12.973/2014 e as Regras de 

Compensação de Prejuízos Fiscais
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▪ Dúvidas sobre a aplicação da regra:

▪ A controlada, direta ou indireta, no exterior, já tinha que estar sob a

empresa brasileira que deixará de computar o lucro no Brasil quando

da geração do prejuízo?

▪ Como se determina o montante de prejuízo, considerando a

participação societária?

▪ O prejuízo acumulado será considerado por nível ou levará em conta a

compensação de prejuízos em exercícios anteriores?

▪ O prejuízo acumulado pode ser utilizado na consolidação?



A Lei nº 12.973/2014 e as Regras de 

Compensação de Prejuízos Fiscais
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▪ A controlada, direta ou indireta, no exterior, já tinha que estar sob a

empresa brasileira que deixará de computar o lucro no Brasil quando da

geração do prejuízo?

▪ Não há resposta clara para esta questão.

▪ Posição mais favorável no caso de reorganizações societárias com a

manutenção do mesmo controle indireto.

▪ Interpretação literal suporta o direito à compensação.



A Lei nº 12.973/2014 e as Regras de 

Compensação de Prejuízos Fiscais
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▪ Como se determina o montante de prejuízo, considerando a participação

societária?

“Art. 10. (IN 1520) O prejuízo acumulado da controlada, direta ou indireta, domiciliada no

exterior, referente aos anos-calendário anteriores à 1º de janeiro de 2015 poderá ser

compensado com os lucros futuros da mesma pessoa jurídica no exterior que lhes deu

origem, desde que sejam informados na forma e prazo previstos no art. 38.

§ 1º A pessoa jurídica que fizer a opção prevista na Seção II do Capítulo I poderá utilizar

o prejuízo acumulado referente aos anos-calendário anteriores à 1º de janeiro de 2014.

§ 2º O valor do prejuízo acumulado passível de compensação com lucros futuros

será proporcional à participação em cada controlada no exterior.

§ 3º A compensação do prejuízo acumulado com os lucros futuros da mesma controlada

no exterior será efetuada antes de sua conversão em Reais.

§ 4º A compensação de prejuízo acumulado no exterior com lucros futuros da mesma

pessoa jurídica não está sujeita ao limite previsto no art. 15 da Lei nº 9.065, de 20 de

junho de 1995.”



A Lei nº 12.973/2014 e as Regras de 

Compensação de Prejuízos Fiscais
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▪ O prejuízo acumulado será considerado por nível ou levará em conta a

compensação de prejuízos em exercícios anteriores?



A Lei nº 12.973/2014 e as Regras de 

Compensação de Prejuízos Fiscais
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A

Brasil

B
Prejuízo
($1.000)

Lucro próprio
$500 - Prejuízo B 
($ 1.000) 
= Prejuízo ($ 500)

Nenhuma 
adição

2014

A

Brasil

B

Qual o prejuízo acumulado 
compensável?

▪ $ 1.000 em B e $ 500 em A?

▪ $ 1.000 em B?

▪ $ 500 em B?

2015



A Lei nº 12.973/2014 e as Regras de 

Compensação de Prejuízos Fiscais

104

▪ O prejuízo acumulado pode ser utilizado na consolidação?



Lei nº 12.973/14: Artigo 78

Consolidação

▪ Aplicação até 2022 quando as pessoas jurídicas investidas não se encontrem

em uma das seguintes situações:

▪ estejam situadas em país com o qual o Brasil não mantenha tratado ou ato com

cláusula específica para troca de informações para fins tributários (exceção § 7º -

disponibilização da contabilidade e documentação suporte)

▪ estejam localizadas em país ou dependência com tributação favorecida, sejam

beneficiárias de regime fiscal privilegiado, ou estejam submetidas a regime de

subtributação

▪ sejam controladas, direta ou indiretamente, por pessoa jurídica submetida a

tratamento tributário previsto no inciso II do caput

▪ tenham renda ativa própria inferior a 80% (oitenta por cento) da renda total
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Lei nº 12.973/14: Artigo 84

Renda Ativa e Subtributação

▪ Será considerada renda ativa própria aquela obtida diretamente pela

pessoa jurídica mediante a exploração de atividade econômica própria,

excluídas as receitas decorrentes de:

▪ royalties

▪ juros

▪ dividendos

▪ participações societárias

▪ aluguéis

▪ ganhos de capital

▪ aplicações financeiras

▪ intermediação financeira
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▪ Não serão considerados renda passiva:

▪ Ganhos de capital decorrentes da alienação de participações societárias ou ativos

de caráter permanente adquiridos há mais de 2 (dois) anos (inciso I, “f”).

▪ Receitas de juros, aplicações financeiras e intermediação financeira auferidas por

instituições financeiras reconhecidas e autorizadas a funcionar pela autoridade

monetária do país em que estejam situadas (§ 1º).

▪ Dividendos ou a receita decorrente de participações societárias relativos a

investimentos efetuados até 31 de dezembro de 2013 em pessoa jurídica cuja

receita ativa própria seja igual ou superior a 80% (§ 2º).

▪ Possibilidade de questionamento por outros setores?
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Lei nº 12.973/14: Artigo 84

Renda Ativa e Subtributação



▪ Será considerado regime de subtributação aquele que tributa os lucros da

pessoa jurídica domiciliada no exterior a alíquota nominal inferior a 20% (vinte

por cento).

▪ Distinção entre país com tributação favorecida, regime fiscal privilegiado e

regime de subtributação. Qual a finalidade do novo conceito? Necessidade

de lista?

▪ O Poder Executivo poderá reduzir a alíquota nominal de que trata o inciso III

do caput para até 15% (quinze por cento), ou a restabelecer, total ou

parcialmente (§ 3º).

▪ IN 1.674/2016 – Alteração no § 3º do artigo 21 da IN 1.520: “§ 3º Estão

incluídos no conceito de regime de subtributação os países ou

dependências com tributação favorecida e os regimes fiscais

privilegiados, de que tratam os arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430, de 1996.”
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Lei nº 12.973/14: Artigo 78

Consolidação

▪ Adição ao lucro líquido relativo ao balanço de 31 de dezembro do ano-

calendário em que os lucros tenham sido apurados pelas empresas

domiciliadas no exterior (§ 2º).
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Lei nº 12.973/14 e Resultado Negativo 

Consolidado

▪ A controladora no Brasil definirá quais prejuízos serão utilizados na

consolidação e quais comporão o saldo de resultado negativo a ser utilizado

em exercício futuro, para compensar lucros da empresa que gerou o prejuízo.

▪ O saldo será de apresentado no Demonstrativo de Consolidação (art. 37 da

IN nº 1.520/14).
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Lei nº 12.973/14: Artigo 81

Coligadas

▪ Regra geral de tributação: adição em 31 de dezembro do ano-calendário em

que tiverem sido disponibilizados para a pessoa jurídica domiciliada no Brasil.

▪ Sujeita a certas condições (cumulativas):

▪ não esteja sujeita a regime de subtributação

▪ não esteja localizada em país ou dependência com tributação

favorecida, ou não seja beneficiária de regime fiscal privilegiado

▪ não seja controlada, direta ou indiretamente, por pessoa jurídica sob

regime de subtributação
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Lei nº 12.973/14: Artigo 81

Coligadas

Os requisitos previstos no artigo 81 

são todos compatíveis com a 

decisão do STF na ADIN 2.588?
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Lei nº 12.973/14: Artigo 81

Coligadas (Caixa)

▪ Os lucros serão considerados disponibilizados para a empresa coligada no

Brasil (§ 1º):

▪ na data do pagamento ou do crédito em conta representativa de obrigação da

empresa no exterior

▪ na hipótese de contratação de operações de mútuo, se a mutuante, coligada,

possuir lucros ou reservas de lucros

▪ na hipótese de adiantamento de recursos efetuado pela coligada, por conta de

venda futura, cuja liquidação, pela remessa do bem ou serviço vendido, ocorra em

prazo superior ao ciclo de produção do bem ou serviço

▪ Equiparam-se à condição de coligada os empreendimentos controlados em

conjunto com partes não vinculadas (§ 5º). Essas regras não se aplicam a

coligadas equiparadas a controladoras (§ 4º).
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Lei nº 12.973/14: Artigo 82

Coligadas (Competência)

▪ Não sendo atendidos os requisitos do artigo 81, o resultado da coligada no

exterior:

▪ se positivo, deverá ser adicionado ao lucro líquido relativo ao balanço de 31 de

dezembro do ano-calendário em que os lucros tenham sido apurados pela empresa

domiciliada no exterior; e

▪ se negativo, poderá ser compensado com lucros futuros da mesma pessoa

jurídica no exterior que lhes deu origem, desde que os estoques de prejuízos sejam

informados na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do

Brasil - RFB.

▪ Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a

coligada no exterior mantiver qualquer tipo de participação societária, ainda

que indiretamente, serão consolidados no seu balanço.

▪ Essas regras não se aplicam a coligadas equiparadas a controladoras (§ 2º).
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Lei nº 12.973/14: Artigo 82-A

Coligadas (Competência)

115

Art. 82-A. Opcionalmente, a pessoa jurídica domiciliada no Brasil poderá

oferecer à tributação os lucros auferidos por intermédio de suas coligadas no

exterior na forma prevista no art. 82, independentemente do

descumprimento das condições previstas no caput do art. 81.

§ 1º. O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses em que a pessoa

jurídica coligada domiciliada no Brasil é equiparada à controladora, nos termos

do art. 83.

§ 2º. A Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecerá a forma e as

condições para a opção de que trata o caput.



Crédito de Imposto Pago no Exterior

▪ Coligada por caixa: direito a crédito sobre os impostos retidos sobre o

pagamento do dividendo (artigo 88 da Lei n. 12.973/14 e artigo 29 da IN n.

1.520/14).

▪ Coligada por competência: direito a crédito sobre o imposto corporativo pago

pela coligada (artigo 26 da IN n. 1.520/14).
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Lei nº 12.973/14: Artigo 85

“Efeito Sanduíche”

▪ Para fins de apuração do imposto sobre a renda e da CSLL devida pela

controladora no Brasil, poderá ser deduzida da parcela do lucro da pessoa

jurídica controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior, a parcela do

lucro oriunda de participações destas em pessoas jurídicas controladas

ou coligadas domiciliadas no Brasil.

▪ Debate no regime da MP 2.158.

Acórdão nº 1201001.352, publicado em 18/02/2016 (Ver também: 1201-

001.351)

“LUCROS PRODUZIDOS NO BRASIL. EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL EM EMPRESA

COLIGADA DE CONTROLADA NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA

TRIBUTAÇÃO. Os lucros apurados no Brasil, reconhecidos por equivalência patrimonial

em sociedade localizada coligada de controlada no exterior não podem ser

novamente tributados, quando demonstrado que o resultado decorre de valores já

oferecidos à tributação na origem.”
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Acórdão nº 9101-002.590, publicada em 25/05/2017 (CSRF)

“LUCROS NO EXTERIOR. APURAÇÃO NÃO INDIVIDUALIZADA. AFASTAMENTO DA

EXAÇÃO FISCAL. Das duas uma: ou se tributa individualmente o lucro auferido no

exterior de cada controlada/coligada direta ou indireta, ou se consolida o resultado

apurado via MEP das participações societárias das controladas/coligadas. Opção

legislativa é clara pela apuração dos resultados de controladas ou coligadas individualizada,

razão pela qual deve se afastar os resultados auferidos de investimentos destas controladas e

coligadas por meio de equivalência patrimonial, nos termos do art. 16 da Lei nº 9.430, de 1996

e do art. 1º, §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da IN SRF nº 213, de 2002, sob pena de bitributação.

Autuação fiscal que, na apuração dos lucros do exterior de controlada e coligada, incluiu na

base de cálculo tributável os resultados via MEP dos investimentos destas controladas e

coligadas deve ser afastada por falta de previsão normativa.”
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Lei nº 12.973/14: Artigo 86

Preços de Transferência/Subcapitalização

▪ Dedução de ajustes espontâneos de preços de transferência e

subcapitalização, desde que os lucros do exterior tenham sido computados na

base do IRPJ e da CSLL.

▪ Esta dedução:

▪ deve referir-se a operações efetuadas com a respectiva controlada,

direta ou indireta, da qual o lucro seja proveniente

▪ deve ser proporcional à participação na controlada no exterior

▪ deve estar limitada ao valor do lucro auferido pela controlada no exterior

▪ deve ser limitada ao imposto devido no Brasil em razão dos ajustes

previstos no caput.

119



Lei nº 12.973/14: Artigo 87

Crédito do Imposto Pago no Exterior

▪ A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o

imposto sobre a renda pago no exterior pela controlada direta ou indireta,

incidente sobre as parcelas positivas computadas na determinação do lucro

real da controladora no Brasil, até o limite dos tributos sobre a renda incidentes

no Brasil sobre as referidas parcelas.

▪ Considera-se imposto sobre a renda o tributo que incida sobre lucros, desde

que comprovado por documento oficial emitido pela administração tributária

estrangeira, inclusive quanto ao imposto retido na fonte sobre o lucro

distribuído para a controladora brasileira (§ 1º).

▪ No caso de consolidação, deverá ser considerado para efeito da dedução

prevista no caput o imposto sobre a renda pago pelas pessoas jurídicas cujos

resultados positivos tiverem sido consolidados (§ 2º).
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▪ No caso de não haver consolidação, a dedução de que trata o caput será

efetuada de forma individualizada por controlada, direta ou indireta (§ 3º).

▪ O valor do tributo pago no exterior a ser deduzido não poderá exceder o

montante do imposto sobre a renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o

valor das parcelas positivas dos resultados, incluído na apuração do lucro

real (§ 4º).

▪ O tributo pago no exterior a ser deduzido será convertido em reais,

tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem fixada

para venda pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data do balanço

apurado ou na data da disponibilização (§ 5º).
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▪ Na hipótese de os lucros da controlada, direta ou indireta, virem a ser

tributados no exterior em momento posterior àquele em que tiverem sido

tributados pela controladora domiciliada no Brasil, a dedução de que trata

este artigo deverá ser efetuada no balanço correspondente ao ano-

calendário em que ocorrer a tributação, ou em ano-calendário posterior, e

deverá respeitar os limites previstos nos §§ 4º e 8º deste artigo (§ 7º).

▪ O saldo pode ser utilizado para compensar a CSLL (§ 8º).

▪ Para fins de dedução, o documento relativo ao imposto sobre a renda pago

no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e

pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o

imposto (§ 9º).
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Crédito do Imposto Pago no Exterior



PL = $500

LAIR = $200

IR (25%) = $50
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B

C

PL = $200

LAIR = $50

IR (20%) = $10

100%

Investimento (B) = $500

Subconta (B) = $ 150

Subconta (C) = $ 50

Investimento (D) = $300

Subconta (D) = ($180)

Controladora ou

Equiparada à 

controladora 

D

PL = $300

LAIR = ($180)

100%

Subconta (B) = $ 150

Subconta (C) = $ 50

Adição = $200

IR Brasil = $68

IR pago no exterior = $10 + 

$37.5

IR a pagar no Brasil = 

$20.5

Crédito perdido = $12.5
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PL = $500

LAIR = $200

IR (25%) = $50
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B

C

100%

Investimento (B) = $500

Subconta (B) = $ 150

Subconta (C) = $ 50

Investimento (D) = $300

Subconta (D) = ($180)

A
Controladora ou

Equiparada à 

controladora 

D

PL = $300

LAIR = ($180)

100%

Subconta (B) = $ 150

Subconta (C) = $ 50

Subconta (D) = ($180)

Valor da adição ao lucro 

real: 20

IR Brasil = $6,8

IR pago no exterior = $10 + 

$37.5 x 10% (20/200)

IR a pagar no Brasil = $2,05

Crédito perdido = $55.25??

PL = $200

LAIR = $50

IR (20%) = $10

O crédito deve ser 

proporcionalizado?
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Lei nº 12.973/14: Artigo 87

Crédito Presumido

▪ Até o ano-calendário de 2022, a controladora no Brasil poderá deduzir até

9% (nove por cento), a título de crédito presumido sobre a renda incidente

sobre a parcela positiva computada no lucro real, observados o disposto no

§ 2º deste artigo e as condições previstas nos incisos I e IV do art. 91 desta

Lei, relativo a investimento em pessoas jurídicas no exterior que realizem

as atividades de fabricação de bebidas, de fabricação de produtos

alimentícios e de construção de edifícios e de obras de infraestrutura, além

das demais indústrias em geral.

▪ Portaria MF nº 427/14: estendeu o crédito presumido para as seguintes

atividades:

▪ indústria de transformação

▪ extração de minérios

▪ de exportação, sob concessão, de bem público localizado no país de

domicílio da controlada
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▪ O crédito presumido somente poderá ser aproveitado se a investida:

▪ não estiver sujeita a regime de subtributação

▪ não for localizada em país ou dependência com tributação favorecida, ou não

beneficiária de regime fiscal privilegiado

▪ não for controlada, direta ou indiretamente, por pessoa jurídica submetida ao

tratamento tributário previsto no item anterior

▪ tiver renda ativa própria igual ou superior a 80% (oitenta por cento) da sua

renda total

▪ O Poder Executivo poderá, desde que não resulte em prejuízo aos

investimentos no País, ampliar o rol de atividades com investimento em

pessoas jurídicas no exterior de que trata o § 10.

▪ Debates sobre a matéria durante a tramitação da MP nº 627.
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