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Introdução

• Tendência de redução da alíquota nominal do IRPJ em outros 

países

▪ Revisão de base

• Alíquota de 34% (nominal) está elevada

• Isenção dos dividendos reduz alíquota efetiva, não utilizada 

na comparação internacional

• Isenção dos dividendos gera percepção parcialmente 

equivocada de que pessoas de alta renda não são tributadas

• Lucro real: alíquota efetiva x nominal

• Regimes simplificados
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Diretrizes do GT-IRPJ

Ata de reunião disponível em http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/grupos-de-trabalho/55a-legislatura/tributacao-da-renda-
corporativa/conheca-a-comissao/historico-de-reunioes/Ata2reunio_GTIRPJ_v2.pdf

• Principais temas analisados
• Modelo geral (integração entre PJ/PF e JCP) 

• Tributação de controladas e coligadas no exterior (TBU)

• Ágio

• Alinhamento da legislação do IRPJ e da CSLL

• Compensação de prejuízos fiscais

• Dedutibilidade das perdas no recebimento de créditos (PDD)

• Temas não analisados: preços de transferência, thin
capitalization, BEPS, acordos de dupla tributação

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/grupos-de-trabalho/55a-legislatura/tributacao-da-renda-corporativa/conheca-a-comissao/historico-de-reunioes/Ata2reunio_GTIRPJ_v2.pdf
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Modelo Geral

• Só PF

▪ dificuldades de fiscalização

▪ influência no comportamento dos contribuintes

▪ há efeito lock in (menos neutro)

• Só PJ

▪ maior alíquota nominal

▪ mais simples

▪ maior incentivo e controle de planejamento tributário

▪ não há efeito lock in
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Modelo Geral

• PJ e PF

▪ mais complexo (integração)

▪ alíquotas podem ser mais moderadas

▪ menor incentivo ao planejamento tributário, mas é necessário 
controlar confusão patrimonial

▪ há efeito lock in

▪ neutralizar estruturas de controle
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PJ e PF: desafios da integração

• Redução da alíquota do IRPJ x CSLL

• Tributação na fonte: PF e exterior? Tratados e migração para 
modelo de tributação em bases territoriais

• Tabela progressiva ou alíquota fixa? E os regimes 
simplificados? Renda do trabalho x renda do capital

• Manutenção ou eliminação do JCP?

• Neutralidade na distribuição entre PJ + regra antielisiva

• Transição para manutenção da carga?
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Tributação de lucros do exterior

Atualmente

• Modelo ainda não tipicamente CFC

• Controle complexo

• Risco crescente de inversão de investimentos

Alternativas

• Migração para participation exemption (bases territoriais)

• Isenção total ou parcial dos dividendos distribuídos

• Criação de regime de CFC (Controlled Foreign Corporation)

• Rendas passivas / países de baixa tributação

• Unificação do conceito de países de baixa tributação
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Ágio

• Avaliação da efetividade da política tributária

• Ajuste de preços

• Ganho de capital

• Avaliação de custo-benefício

• Contencioso

• Manutenção do modelo atual: é possível fazer ajustes? 

• Lei 12.973 x empresa-veículo

• Neutralidade da dedução entre partes independentes

• Desnecessidade de incorporação
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Alinhamento da legislação do IRPJ e da CSLL

• Unificação infraconstitucional permite apenas identidade da 
base (para eliminar CSLL é preciso PEC)

• Adoção dos critérios do IRPJ ou da CSLL? Prós e contras

• Percentual de presunção no lucro presumido: identidade x 

impacto na arrecadação
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Compensação de prejuízos fiscais

Limitação temporal

• Predominante nos demais países

• Alinhamento com o prazo decadencial

• Atenção à média do ciclo de início e maturação dos negócios. Regras 
específicas para setores de longo prazo de maturação?

Limitação quantitativa

• Objetivo é garantir arrecadação mínima

• Prazo decadencial (guarda de documentação).  Criação de 
procedimentos para validação periódica do saldo?
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Compensação de prejuízos fiscais

Tratamentos específicos

• Reorganizações societárias (fusão, cisão e incorporação): (i) perda ou 
não do saldo de prejuízo (mudança de atividade e / ou controle); (ii) 
possibilidade de compensação entre empresas do mesmo grupo 
econômico

• No caso de limitação quantitativa, tratar o período inicial de 
operação: possibilidade de compensação integral com os primeiros 
períodos de lucro da operação

• No caso de limitação quantitativa: liquidação da empresa e apuração 
do saldo de lucros compensando-se integralmente o prejuízo ou não
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Compensação de prejuízos fiscais

PAÍS TRAVA DE 

VALOR 

TRAVA DE TEMPO UTILIZAÇÃO 

RETROATIVA 

REGIMES ESPECÍFICOS 

África X X X  

Alemanha EUR 1.000.000 + 

60% do lucro 

excedente 

X 1 ano 

EUR 1.000.000 

1) Perda do prejuízo acumulado na venda do controle da 

empresa para um único acionista; perda de parte do prejuízo 

se for vendido entre 25% e 50% da empresa, ambos dentro 

do período de 5 anos. Há exceções para negócios que 

atendam a especificidades, como ter mantido exclusivamente 

uma mesma atividade por um determinado período de tempo 

e sem “harmful events”. 

2) Essas limitações não se aplicam nas reorganizações 

societárias internas (sem efeitos no controle final) e também 

não se aplicam nas compensações com os ganhos que 

estavam diferidos para fins tributários (exceto ganhos de 

participações societárias). 

 

Dados de 2016
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Compensação de prejuízos fiscais

PAÍS TRAVA DE 

VALOR 

TRAVA DE TEMPO UTILIZAÇÃO 

RETROATIVA 

REGIMES ESPECÍFICOS 

Argentina X 5 anos X X 

Austrália X X X Utilização de prejuízos fiscais entre empresas do mesmo 

grupo econômico é permitida, sob determinadas condições. 

Bélgica X Até 1997, 4 anos X  

Bolívia X 3 anos (em regra) 

5 anos (novos 

negócios) 

  

Canadá X 20 anos 3 anos Vedada a utilização dos prejuízos após a venda de controle 

da empresa, sob certas circunstâncias. 

Chile X X X  

China X 5 anos X  

Cingapura X X 1 ano e até 

100.000 

(moeda local) 

 

Colômbia X X X  

Coreia do 

Sul 

80% dos lucros 10 anos 1 ano para 

pequenas 

empresas 
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Compensação de prejuízos fiscais

PAÍS TRAVA DE 

VALOR 

TRAVA DE TEMPO UTILIZAÇÃO 

RETROATIVA 

REGIMES ESPECÍFICOS 

Dinamarca DKK 8.000.000 

(aprox.) + 60% do 

lucro excedente 

X X  

Estados 

Unidos 

X 20 anos X (após 

reforma 2017, 

antes era de 2 

anos) 

 

Espanha X 15 anos X  

Finlândia X 10 anos X  

França EUR 1.000.000 + 

50% do lucro 

excedente 

X 1 ano e até 

EUR 1.000.000 

 

Holanda X X 3 anos  

Índia X 8 anos X  

Israel X X X  

Itália A partir do 4ª ano, 

80% dos lucros 

X X  
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Compensação de prejuízos fiscais

PAÍS TRAVA DE 

VALOR 

TRAVA DE TEMPO UTILIZAÇÃO 

RETROATIVA 

REGIMES ESPECÍFICOS 

Japão X 7 anos 1 ano  

Luxemburgo 80% dos lucros 10 anos X  

México X 10 anos X  

Nova 

Zelândia 

X X X  

Noruega X X 2 anos, apenas 

no 

encerramento 

da empresa 

 

Paraguai Não há 

compensação 

Não há compensação Não há 

compensação 

 

Portugal 70% do lucro 5 anos X  

Reino Unido X X 1 ano  

Rússia X 10 anos X  

Suécia X X X  

Uruguai X 5 anos X  

Venezuela 25% do lucro 3 anos X  
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Perdas no recebimento de créditos (PDD / PCLD)

• Rever as exigências para a dedução das perdas (art. 9º da Lei 
9.430/99)

• Eliminar a exigência de cobrança judicial

• Eliminar a exigência de cobrança administrativa, nos casos em 
que esta não se justificar comercialmente

• Critério de dedutibilidade para instituições financeiras

• Critério do BACEN

• Perda esperada versus perda efetiva

• Grande impacto na arrecadação



Governança Tributária
Reorganização de processos no âmbito do Ministério da Fazenda, com 3 focos

1. Política pública na área tributária

• Produção da legislação: clareza sobre os objetivos, processo regulamentado de

interlocução com a sociedade e avaliação da experiência internacional. Exemplos:

lucros no exterior, lucro presumido, preços de transferência e intangíveis

• Revisão e alteração da legislação: diagnóstico técnico que utilize a evidência

disponível (relatórios OCDE, FMI, papers etc.) e avaliação da experiência

internacional

• Incentivos fiscais: avaliação de impactos ex ante e ex post; atentar para efeitos

colaterais indesejados (contencioso, captura do sistema por interesses específicos)

• Avaliação dos resultados e monitoramento da legislação, a partir dos resultados da

intervenção preventiva e repressiva dos órgãos de controle tributário

• Modernização e integração internacional da legislação tributária (economia digital,

novas formas de atuação da administração tributária, tributação internacional da

renda)



Governança Tributária
Reorganização de processos no âmbito do Ministério da Fazenda, com 3 focos

2. Regulamentação e interpretação preventiva da legislação tributária

• Regulamentação

o Sempre tem que ser feita de forma integrada com os responsáveis pela

política tributária

o Inspiração em boas práticas e interlocução previamente regrada com os

stakeholders envolvidos (audiência pública, prazos, transparência de

sugestões e fundamentação para a sua não adoção etc.)

• Interpretação Preventiva

o Ampliação da utilização dos instrumentos de oficialização da interpretação

do Fisco

o Utilizar inputs das soluções de consulta

o Identificação de problemas deve startar processo de interlocução com o

órgão de política tributária e com os contribuintes para o desenho de nova

regulação, se o caso (exemplo: FIPs / Investidor 4373)

o Na integração com os órgãos de fiscalização, o objetivo deve ser de

esclarecer o posicionamento do Fisco para evitar novos casos e não iniciar

processos de autuação. Possibilidade de autos de infração decorrentes de

divergências de interpretação serem lavrados sem multa de ofício



Governança Tributária
Reorganização de processos no âmbito do Ministério da Fazenda, com 3 focos

3. Cobrança do Crédito Tributário (Autos de Infração)

• Regularização

o Política de autorregularização, sem aplicação de multa, para casos de erro

legalmente definidos (obrigações acessórias) - cooperative compliance;

o Possibilidade de aplicação para casos de divergência de interpretação

• Autos de Infração

o Controle de qualidade e uniformização de lavratura

o Eventualmente: sucumbência na esfera administrativa

o Mecanismos de seleção, remuneração e promoção de auditores-fiscais



Governança Tributária
Reorganização de processos no âmbito do Ministério da Fazenda, com 3 focos

3. Cobrança do Crédito Tributário (Autos de Infração) – continuação

• CARF

o Diagnóstico mais profundo dos problemas atuais (exemplo: em quais tipos de

casos há problemas com o voto de qualidade?)

o Experiência internacional

o Garantias funcionais e estrutura de remuneração

o Novo modelo não paritário? (evitar conflito de interesses)

o Integração periódica com órgãos de política tributária
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