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Tributação de Atividades Exercidas no Exterior
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Artigo 394 RIR/99 (artigo 446 do RIR/18)

“Art. 394. 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 (Lei nº 9.249, de 1995, art. 25).

§ 1º Os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na
apuração do lucro líquido das pessoas jurídicas com observância do seguinte (Lei nº 9.249,
de 1995, art. 25, § 1º):

I - os rendimentos e ganhos de capital serão convertidos em Reais de acordo com a taxa de
câmbio, para venda, na data em que forem contabilizados no Brasil;

II - caso a moeda em que for auferido o rendimento ou ganho de capital não tiver cotação no
Brasil, será ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais. [...].”



Tributação de Atividades Exercidas no Exterior
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Artigo 394 RIR/99 (artigo 446 do RIR/18)

“Art. 394. [...].

§ 11. Do imposto devido correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
oriundos do exterior não será admitida qualquer destinação ou dedução a título de incentivo
fiscal (Lei nº 9.430, de 1996, art. 16, § 4º).

§ 12. Na hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica domiciliada no Brasil os
lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior serão adicionados ao lucro
arbitrado para determinação da base do imposto (Lei nº 9.430, de 1996, art. 16, § 3º).

§ 13. Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável no exterior
em um mesmo país, poderão ser consolidados para efeito de cômputo do ganho, na
determinação do lucro real (Lei nº 9.430, de 1996, art. 16, § 1º).”



Artigo 394 RIR/99

Este artigo tem 12

parágrafos. 7 deles são 

relacionados à tributação 

de lucros auferidos por 

controladas e coligadas no 

exterior.
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Tributação de Atividades Exercidas no Exterior
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Artigo 446 RIR/18 (artigo 394 do RIR/99)

“Art. 446. Os lucros, os rendimentos e os ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados para fins de determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondentes
ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano (Lei nº 9.249, de 1995, art. 25, caput).

§ 1º Os rendimentos e os ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na
apuração do lucro líquido das pessoas jurídicas em observância ao seguinte (Lei nº 9.249, de
1995, art. 25, § 1º):

I - os rendimentos e os ganhos de capital serão convertidos em reais de acordo com a taxa de
câmbio, para venda, na data em que forem contabilizados no País; e

II - caso a moeda em que for auferido o rendimento ou o ganho de capital não tiver cotação
no País, será convertida em dólares dos Estados Unidos da América e, em seguida, em reais.
[...].”



Artigo 416 RIR/18

Mesma redação do artigo 

394 do RIR/99 com duas 
alterações: exclusão do § 4º 

e inclusão de um § 12.
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Tributação de Atividades Exercidas no Exterior
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Artigo 446 RIR/18

“Art. 446. [...]

§ 12. A parcela do ajuste do valor do investimento em controlada domiciliada no exterior
equivalente aos lucros por ela auferidos deverão ser tributadas nos termos estabelecidos no
art. 448 (Lei nº 12.973, de 2014, art. 76 e art. 77).”



Efeito

Prático

Afinal, qual a consequência da 

redação atual do artigo 446 do 

RIR/18? 
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Efeito

Prático

Discussão sobre a aplicação dos 

tratados internacionais tributários no 

contexto da Lei 12.973/14 
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Alguns Comentários Adicionais

1
Equivalência Patrimonial

▪ O § 8º do artigo 446 do RIR/99 repete o § 9º do artigo 394 do 

RIR/99, prevendo a não tributação dos ajustes de MEP.

▪ Este dispositivo não foi revogado pela Lei 12.973/14. 

2
Controvérsias sobre a interpretação do artigo 446 

▪ O que são rendimentos “auferidos no exterior”?

▪ Adição ao lucro real somente em 31 de dezembro de cada 

ano

13



Interpretação do 

Artigo 446

Auferidos no Exterior

Quando os rendimentos e ganhos de capital são 

considerados auferidos no exterior?

Posição RFB

• § 2º do artigo 59 da Instrução Normativa RFB nº 

1.700/2017 

• Ato Declaratório Interpretativo (ADI) SRF nº 5/01 

14



Tributação de Atividades Exercidas no Exterior
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IN 1.700

“Art. 59. São obrigadas ao regime de tributação do IRPJ com base no lucro real as pessoas
jurídicas:

[...]

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

[...]

§ 2º A obrigatoriedade a que se refere o inciso III do caput não se aplica à pessoa jurídica que
auferir receita de exportação de mercadorias e da prestação direta de serviços no exterior.

§ 3º Para fins do disposto no § 2º, não se considera direta a prestação de serviços realizada
no exterior por intermédio de filiais, sucursais, agências, representações, coligadas, controladas e
outras unidades descentralizadas da pessoa jurídica que lhes sejam assemelhadas.”



Equivalência 

Patrimonial

O § 8º do artigo 446 (não 

tributação da equivalência 

patrimonial) ainda está em 

vigor.
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2

Tributação em 
Bases Universais

17



Tributação em
Bases Universais

Ponto central ainda é o 

debate do que está e não 

está em vigor.
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Tributação em Bases Universais
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Artigo 452 RIR/18

“Art. 452. [...].

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, os lucros serão considerados disponibilizados para a
empresa coligada no País (Lei nº 12.973, de 2014, art. 81, § 1º):

I - na data do pagamento ou do crédito em conta representativa de obrigação da empresa no
exterior;

II - na hipótese de contratação de operações de mútuo, se a mutuante, coligada,
possuir lucros ou reservas de lucros; ou

III - na hipótese de adiantamento de recursos efetuado pela coligada, devido a venda
futura, cuja liquidação, pela remessa do bem ou do serviço vendido, ocorra em prazo
superior ao ciclo de produção do bem ou do serviço.”



Tributação em Bases Universais
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Artigo 463 RIR/18

“Art. 463. Para fins do disposto nesta Seção, serão também considerados como lucro
disponibilizado para empresa no País (Lei nº 9.532, de 1997, art. 1º, § 1º, alíneas “c” e “d”):

I - na hipótese de contratação de operação de mútuo, se a mutuante, coligada ou controlada
possuir lucros ou reservas de lucros; e

II - na hipótese de adiantamento de recursos, efetuado pela coligada ou pela controlada,
devido a venda futura, cuja liquidação, pela remessa do bem ou do serviço vendido, ocorra
em prazo superior ao ciclo de produção do bem ou do serviço.”
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Crédito de 

Imposto Pago no 
Exterior
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Comentários sobre o Art. 465 do RIR/18 

1 2
Repetição

Manteve praticamente a 

mesma redação do artigo 

395 do RIR/99. Com a 

inclusão dos parágrafos 6º e 

7º.

Ainda se refere a “lucros”

Ainda há menção a imposto 

incidente sobre “lucros”, 

embora o crédito neste caso 

siga o artigo 458.

Fusão Lei 9.249 e Lei 9.430

O artigo 465 mantém a fusão 

entre o artigo 25 da Lei 9.249 

e o artigo 15 da Lei 9.430, 

juntando dispositivos com 

premissas distintas. 

Apostilamento

O artigo 465 do RIR/18 não 

incluiu dispositivo prevendo o 

apostilamento. 3 4
22



Crédito de Imposto Pago no Exterior
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Artigo 465 do RIR/18 (artigo 395 do RIR/99)

“Art. 465. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto sobre a renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, os rendimentos, os ganhos de capital e as receitas decorrentes da
prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite do imposto
sobre a renda incidente, no País, sobre os referidos rendimentos, ganhos de capital e receitas de
prestação de serviços (Lei nº9.249, de 1995, art. 26, caput; e Lei nº 9.430, de 1996, art. 15).

§ 1º Para fins de determinação do limite estabelecido no caput, o imposto sobre a renda
incidente, no País, correspondente aos lucros, aos rendimentos, aos ganhos de capital e às
receitas de prestação de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e do
adicional devidos pela pessoa jurídica no País (Lei nº 9.249, de 1995, art. 26, § 1º).

§ 2º Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto sobre a 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).
[...].”



Crédito de Imposto Pago no Exterior
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Artigo 465 do RIR/18 (artigo 395 do RIR/99)

“Art. 465. [...]

§ 3º O imposto sobre a 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, e caso a moeda em que o
imposto tenha sido pago não tiver cotação no País, será ela convertida em dólares dos Estados
Unidos da América e, em seguida, em reais (Lei nº 9.249, de 1995, art. 26, § 3º).

§ 4º Para fins da compensação do imposto sobre a renda de que trata este artigo, em relação aos
lucros, a pessoa jurídica deverá apresentar as demonstrações financeiras correspondentes, exceto
na hipótese prevista no inciso II do § 9º do art. 446 (Lei nº 9.430, de 1996, art. 16, § 2º, inciso I).

§ 5º Fica dispensada da obrigação de que trata o § 2º a pessoa jurídica que comprovar que a
legislação do país de origem do lucro, do rendimento ou do ganho de capital prevê a incidência do
imposto sobre a renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado
(Lei nº 9.430, de 1996, art. 16, § 2º, inciso II). [...].”



Crédito de Imposto Pago no Exterior
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Artigo 465 do RIR/18 (artigo 395 do RIR/99)

“Art. 465. [...]

§ 6º O imposto sobre a renda retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados a filial, sucursal,

controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no País, não compensado em decorrência de a

beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas hipóteses previstas no art. 254, poderá ser

compensado com o imposto sobre a renda devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada

no País quando os resultados da filial, da sucursal, da controlada ou da coligada, que contenham os

referidos rendimentos, forem computados para fins de determinação do lucro real da pessoa jurídica no

País (Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 9º, caput).

§ 7º O disposto no caput aplica-se à compensação do imposto sobre a renda a que se refere o § 6º

(Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 9º, parágrafo único).”

Este dispositivo 

está em vigor?



Crédito de Imposto Pago no Exterior
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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.”



Crédito de Imposto Pago no Exterior
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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.”



4

Estabelecimento 
Permanente

28



“Estabelecimento Permanente”

29

RIR/99 RIR/18

Artigos 146/147 (filiais e comissários) Artigos 158/159

Artigo 398 (comissários) Artigo 468

Artigo 399 (comissários) Artigo 469

Artigo 539 (representantes) Artigo 612



Crédito de Imposto Pago no Exterior
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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 159, II, do RIR/18)

▪ 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 159, II e 468, do RIR/18)

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

realizadas no Brasil por intermédio de representantes (artigos 469 e 612, do RIR/18).



Crédito de Imposto Pago no Exterior
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Artigo 612 do RIR/18 (artigo 539 do RIR/99)

Art. 612. Na hipótese de serem efetuadas vendas no País por intermédio de agentes ou

representantes de pessoas estabelecidas no exterior, para fins do disposto neste artigo, quando

faturadas diretamente ao comprador, o rendimento tributável será arbitrado de acordo com o disposto

no art. 605.

Parágrafo único. Considera-se efetuada a venda no País quando esta for concluída, em conformidade

com as disposições da legislação comercial, entre o comprador e o agente ou o representante do

vendedor, no País, observadas as seguintes normas:

I - somente caberá o arbitramento na hipótese de vendas efetuadas no País por intermédio de agente ou

representante, residente ou domiciliado no território nacional, que tenha poderes para obrigar

contratualmente o vendedor para com o adquirente, no País, ou por intermédio de filial, sucursal ou

agência do vendedor no País;



Crédito de Imposto Pago no Exterior
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Artigo 612 do RIR/18 (artigo 539 do RIR/99)

Art. 612 [...].

II - não caberá o arbitramento na hipótese de vendas em que a intervenção do agente ou do

representante tenha se limitado à intermediação de negócios, à obtenção ou ao 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 o

representante não tenha poderes para obrigar contratualmente o vendedor;

III - o fato exclusivo de o vendedor participar no capital do agente ou do representante no País não

implica atribuir a este poderes para obrigar contratualmente o vendedor; e

IV - o fato de o representante legal ou o procurador do vendedor assinar eventualmente no País

contrato em nome do vendedor não é suficiente para determinar a aplicação do disposto neste artigo.
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Remessas para o 
Exterior

33
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Remessas
Para o Exterior

Os riscos de um diploma legal 

do presente preso ao 

passado.
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Remessas para 

o Exterior

RIR/99 – Artigos 682-726

RIR/18 – Artigos 741-787 
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Remessas de
Afretamento

Art. 755. A alíquota do imposto sobre a renda incidente na fonte sobre os rendimentos auferidos no

País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida a zero nas seguintes hipóteses (Lei

nº 9.481, de 1997, art. 1º, caput; e Lei nº 9.959, de 2000, art. 1º):

I - receitas de fretes, afretamentos, aluguéis ou arrendamentos de embarcações marítimas ou fluviais

ou de aeronaves estrangeiras ou motores de aeronaves estrangeiros, feitos por empresas, desde que

tenham sido aprovados pelas autoridades competentes, e os pagamentos de aluguel

de contêineres, sobrestadia e outros relativos ao uso de serviços de instalações portuárias (Lei nº

9.481, de 1997, art. 1º, caput, inciso I);

37
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RIR/18 Lei 13.586 (regra em vigor)

§ 6o Na hipótese prevista no inciso I do caput, quando ocorrer

execução simultânea do contrato de afretamento ou aluguel de

embarcações marítimas e do contrato de prestação de serviço,

relacionados à prospecção e à exploração de petróleo ou gás

natural, celebrados com pessoas jurídicas vinculadas entre si, do

valor total dos contratos a parcela relativa ao afretamento ou ao

aluguel não poderá ser superior a (Lei nº 9.481, de 1997, art. 1º, §

2º):

I - oitenta e cinco por cento, para as embarcações com sistemas

flutuantes de produção e/ou armazenamento e descarga (floating

production systems);

II - oitenta por cento, para as embarcações com sistema do tipo

sonda para perfuração, completação, manutenção de poços (navios-

sonda); e

III - sessenta e cinco por cento, para os demais tipos de

embarcações.

§ 9o A partir de 1o de janeiro de 2018, a redução a 0% (zero por

cento) da alíquota do imposto sobre a renda na fonte, na hipótese

prevista no § 2o deste artigo, fica limitada aos seguintes percentuais:

I - 70% (setenta por cento), quanto às embarcações com sistemas

flutuantes de produção ou armazenamento e descarga;

II - 65% (sessenta e cinco por cento), quanto às embarcações

com sistema do tipo sonda para perfuração, completação e

manutenção de poços; e Ver tópico

III - 50% (cinquenta por cento), quanto aos demais tipos de

embarcações. Ver tópico

Remessas de Afretamento



Tributação de
Ganhos de Capital

“Art. 745. O ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior será apurado e

tributado de acordo com as regras aplicáveis aos residentes no País, e ficará sujeito à incidência do

imposto sobre a renda com a aplicação das alíquotas previstas no art. 153 (Lei nº 8.981, de 1995, art.

21; Lei nº 9.249, de 1995, art. 18; e Lei nº 13.259, de 2016, art. 2º).

§ 1º O ganho de capital, inclusive aquele relativo a investimento em moeda estrangeira, será

apurado em reais (Lei nº 9.249, de 1995, art. 18; e Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 24, § 3º

e § 4º). [...]”

39

Instrução Normativa n. 1.455/2014

“Art. 23. O ganho de capital auferido no País é determinado 

pela diferença positiva entre o valor de alienação em Reais e 

o custo de aquisição em Reais do bem ou direito.”



Tributação de
Dividendos

“Art. 756. Os lucros ou os dividendos pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com

base no lucro real, presumido ou arbitrado a pessoa física ou jurídica, domiciliada no exterior, não

ficam sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte (Lei nº 9.249, de 1995, art. 10, caput).

Parágrafo único. A não incidência prevista no caput inclui os lucros ou os dividendos pagos ou

creditados a beneficiários de todas as espécies de ações previstas no art. 15 da Lei nº 6.404, de 1976,

ainda que a ação seja classificada em conta de passivo ou que a remuneração seja classificada

como despesa financeira na escrituração comercial (Lei nº 9.249, de 1995, art. 10, § 2º).”
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Preços de 

Transferência e 
Subcapitalização
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Em ambos os casos o RIR replica a Lei

Subcapitalização

• Artigos 250-251

Reprodução das 

Leis

Preços de Transferência

• Artigos 238-249
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Obrigado! 
Q&A

Sergio André Rocha
sergio.andre@sarocha.com.br


