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1.

MOMENTO DA 
OCORRÊNCIA DO FATO 

GERADOR DO IRRF



Ocorrência do Fato Gerador do IRRF: O 

Conceito de Crédito

▪ Os conceitos de pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa

para não residente.

▪ As dificuldades com o conceito de crédito.

▪ Crédito meramente contábil?

▪ Vencimento da obrigação? 

▪ Necessidade de alguma ação por parte do contribuinte?
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Ocorrência do Fato Gerador do IRRF: O 

Conceito de Crédito

▪ Ato Declaratório Interpretativo nº 08/2014:

”Art. 1º. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na fonte, no

caso de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado por

pessoa jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em

contrapartida com o crédito de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura

emitida pela contratada e aceita pela contratante.

Art. 2º. A retenção do imposto sobre a renda na fonte, incidente sobre as

importâncias creditadas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de

serviços caracterizadamente de natureza profissional, será efetuada na data da

contabilização do valor dos serviços prestados, considerando-se a partir dessa

data o prazo para o recolhimento.”

▪ De acordo com essa interpretação o fato gerador seria o lançamento contábil

do passivo e o reconhecimento da despesa.
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Ocorrência do Fato Gerador do IRRF: O 

Conceito de Crédito

▪ Solução de Consulta COSIT nº 153/2017

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF. RENDIMENTOS

DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TÉCNICOS. FATO GERADOR. CRÉDITO DOS RENDIMENTOS.

A hipótese de crédito de rendimentos de serviços técnicos a pessoa física ou jurídica

residente ou domiciliada no exterior como fato gerador do imposto de renda

incidente na fonte materializa-se por ocasião do lançamento contábil

representativo da obrigação de pagar a quantia ajustada com o prestador dos serviços,

realizado pela fonte pagadora em seus livros (crédito contábil), desde que

caracterizada a disponibilidade econômica ou jurídica do rendimento.”

▪ De acordo com a decisão, o mesmo se aplica para CIDE e PIS/COFINS-

Importação.

▪ No mesmo sentido: Solução de Consulta COSIT nº 255/2017.
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Ocorrência do Fato Gerador do IRRF: O 

Conceito de Crédito

▪ CSRF – Acórdão nº 9202-003.120 (20/05/2014)

“IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. REMESSAS PARA O EXTERIOR. IMPOSTO

CALCULADO TENDO COMO DATA DO FATO GERADOR A DATA DOS CRÉDITOS CONTÁBEIS.

IMPOSSIBILIDADE. A hipótese de incidência exige que as importâncias sejam pagas, creditadas,

entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários domiciliados no exterior, por fonte situada no

País. As dicções "pagas", "creditadas", "entregues", "empregadas" ou "remetidas" não deixam

dúvidas de que o beneficiário não residente tem que ter tido a aquisição de disponibilidade jurídica ou

econômica do rendimento, conforme disciplina contida no art. 43 do CTN. [...] Não há fato gerador

do imposto incidente na fonte quando as importâncias são contabilmente creditados ao
beneficiário do rendimento em data anterior ao vencimento da obrigação, CONSOANTE OS
PRAZOS AJUSTADOS EM CONTRATO. O simples crédito contábil, antes da data aprazada para seu

pagamento, não extingue a obrigação nem antecipa a sua exigibilidade pelo credor. O fato

gerador do imposto de renda na fonte, pelo crédito dos rendimentos, relaciona-se, necessariamente,

com a aquisição da respectiva disponibilidade econômica ou jurídica. Por si só, o fato de a fonte

pagadora lançar contabilmente o acréscimo do valor de sua obrigação na respectiva conta de

passivo não torna devido o imposto de renda na fonte, por não importar na aquisição de

qualquer disponibilidade econômica ou jurídica de renda pelo beneficiário.”
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▪ De acordo com a interpretação da CSRF:

▪ O fato gerador do IRRF não ocorre antes do vencimento da obrigação

conforme previsto em contrato.

▪ O registro contábil do passivo não configura ”crédito” para fins do fato

gerador do IRRF.

▪ Como o sujeito passivo do IRRF é o não residente, o registro da despesa

pela empresa brasileira não gera, por si só, a obrigação de pagamento

do IRRF.
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Convencionais. Ocorrência do Fato Gerador
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2.

Tratamento Fiscal dos 

Reembolsos de Despesas



Tratamento Fiscal dos Reembolsos de 

Despesas

▪ A discussão da tributação de reembolsos em geral. Necessidade de

caracterização de pagamento por conta de terceiro e recebimento do

reembolso como recomposição patrimonial.

▪ Reembolsos referentes a custos e despesas da própria entidade

recebedora são receitas passíveis de tributação.
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Tratamento Fiscal dos Reembolsos de 

Despesas
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Brasil

França

Fatos:

- Expatriados que passam a integrar a
folha da empresa brasileira.

- Pagamento de parte de sua
compensação no exterior, por
empresa do mesmo grupo.

- Remessa pela empresa brasileira de
reembolsos para o exterior pelo custo
incorrido.
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Tratamento Fiscal dos Reembolsos de 

Despesas

Solução de Consulta COSIT nº 378/2017

“REEMBOLSO DE DESPESAS A MATRIZ OU EMPRESA DO GRUPO

EMPRESARIAL DOMICILIADA NO EXTERIOR. REMUNERAÇÃO PAGA NO

EXTERIOR DE SÓCIO-ADMINISTRADOR OU PROFISSIONAL EXPATRIADO

RESIDENTE NO BRASIL. INCIDÊNCIA.

Quando da remuneração por pessoa jurídica domiciliada no Brasil a sócio-

administrador ou profissional expatriado residente no País, com pagamento no

exterior realizado por sua matriz ou por empresa do mesmo grupo empresarial

domiciliada no exterior, as remessas ao exterior a título de reembolso não

deverão sofrer retenção de imposto de renda na fonte (IRRF), até o limite

do valor percebido no exterior pelo sócio-administrador ou pelo

profissional expatriado da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, por não

se caracterizarem rendimentos da empresa domiciliada no exterior. [...]”
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Tratamento Fiscal dos Reembolsos de 

Despesas

CARF. Acórdão nº 3301-004.633 (2018)

“PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. REEMBOLSO DE DESPESAS. NÃO-

INCIDÊNCIA

Na hipótese dos autos ocorreu mero reembolso de despesas e não

remuneração por prestação de serviços, o que faz com que não incida a

Contribuição para o PIS/PASEP. Pela Solução de Consulta COSIT 378/2017 é

possível perfilhar o entendimento de que quando a remuneração por pessoa

jurídica domiciliada no Brasil a sócio administrador ou profissional expatriado

residente no País, com pagamento no exterior realizado por sua matriz ou por

empresa do mesmo grupo empresarial domiciliada no exterior, as remessas ao

exterior a título de reembolso não deverão ser tributadas. [...].”
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Tratamento Fiscal dos Reembolsos de 

Despesas

CARF. Acórdão nº 3201-003.152 (2017)

“CIDE. REEMBOLSO DE DESPESAS. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FINS

ECONÔMICOS E DE LUCRO. INOCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS. VERDADE MATERIAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT

378/2017.

Na hipótese dos autos ocorreu mero reembolso de despesas e não

remuneração por prestação de serviços, o que faz com que não

incida a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico CIDE.

Pela Solução de Consulta COSIT 378/2017 é possível perfilhar o

entendimento de que quando a remuneração por pessoa jurídica

domiciliada no Brasil a sócio-administrador ou profissional expatriado

residente no País, com pagamento no exterior realizado por sua matriz

ou por empresa do mesmo grupo empresarial domiciliada no exterior, as

remessas ao exterior a título de reembolso não deverão ser tributadas.”
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3.

Tratamento Fiscal dos 
Contratos de 

Compartilhamento de Custos



Estrutura de Compartilhamentos de Custos
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Exterior

Brasil

Cost-Sharing 
Internacional

Holding 

Holding BR

BR Co 1 BR Co 2 BR Co 3

Cost-Sharing 
Doméstico



Cost-Sharing: Requisitos

▪ Requisitos para uma estrutura válida de cost-sharing:

▪ Existência de contrato escrito.

▪ Previsão de critério objetivo e razoável de rateio.

▪ Rateio de atividade-meio e não de atividade-fim.

▪ Inexistência de margem de lucro.
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Cost-Sharing: Principais Controvérsias

▪ Cost-Sharing Internacional

17

▪ Alocação da dedutibilidade

▪ Tributação dos reembolsos

▪ Aplicação de regras de preços de

transferência

▪ Cost-Sharing Doméstico
▪ Alocação da dedutibilidade

▪ Tributação dos reembolsos
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Cost-Sharing: Principais Controvérsias

▪ O principal tema em aberto é a tributação dos reembolsos feitos à

entidade centralizadora dos custos e despesas no exterior.

▪ A discussão da tributação de reembolsos em geral. Necessidade de

caracterização de pagamento por conta de terceiro e recebimento do

reembolso como recomposição patrimonial.

▪ Reembolsos referentes a custos e despesas da própria entidade

recebedora são receitas passíveis de tributação.

▪ O cost-sharing que atenda a todos os requisitos para a caracterização de

rateio de um custo ou despesa comum gera um típico reembolso (não

tributável).
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Cost-Sharing: Posição da Receita Federal

▪ Evolução das decisões da COSIT:

▪ Solução de Consulta COSIT nº 8/2012

▪ Solução de Divergência COSIT nº 23/2013

▪ Solução de Consulta COSIT nº 21/2015

▪ Solução de Consulta COSIT nº 43/2015

▪ Solução de Consulta COSIT nº 50/2016
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Modelos de Compartilhamentos de Custos
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Exterior

Brasil

Cost-Sharing 
Internacional

Holding 

Holding BR

BR Co 1 BR Co 2 BR Co 3

Distinção entre:

▪ Compartilhamento de custos: 
▪ Internos
▪ De terceiros

▪ Contribuição de custos:
▪ Internos
▪ De terceiros

Terceiros 



4.

Caracterização e Tributação 

de Remessas de Royalties



▪ Definição Legal

Lei nº 4.506/64 (Ver artigo 52 do RIR)

“Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie

decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:

a)direito de colhêr ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;

b)direito de pesquisar e extrair recursos minerais;

c)c) uso ou exploraçâo de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas

de indústria e comércio;

d)d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do

bem ou obra.

Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso no

pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação dêstes.”
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▪ O pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de royalties para não

residente é tributado pelo IRRF à alíquota de 15% ou 25% no caso de

beneficiário residente em paraíso fiscal (artigo 710 do RIR c/c artigo 685, II, b).

▪ Algumas convenções internacionais tributárias celebradas pelo Brasil trazem

o limite da tributação de royalties em geral para 10%. Há alíquotas

diferenciadas para tipos específicos de royalties em alguns tratados.

23

Tributação Internacional l Sergio André Rocha

Caracterização e Tributação de Royalties



▪ O pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de royalties para não

residente é tributado pela CIDE à alíquota de 10%.

Decreto n. 4.195/2002

“Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2º da Lei no 10.168, de 2000, incidirá sobre as

importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a

residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos

nos respectivos contratos, que tenham por objeto:

I - fornecimento de tecnologia;

II - prestação de assistência técnica:

a) serviços de assistência técnica;

b) serviços técnicos especializados;

III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;

IV - cessão e licença de uso de marcas; e

V - cessão e licença de exploração de patentes.”
24
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▪ CIDE e o Licenciamento do Direito de Transmissão de Filmes

Acórdão CSRF nº 9303005.293, de 22/06/2017

“CIDE. REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES. INCIDÊNCIA.

POSSIBILIDADE. A partir de 1/1/2002, a Contribuição de Intervenção no

Domínio Econômico (CIDE) incide também sobre o valor de royalties, a

qualquer título, que a pessoa jurídica pagar, creditar, entregar, empregar ou

remeter a residente ou domiciliado no exterior, inclusive os royalties

decorrentes de licença e direito de uso na exploração e transmissão de filmes,

programas e eventos em televisão por assinatura. [...].”

▪ Conflito Lei/Decreto. Taxatividade do Decreto nº 4.195/2002.
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▪ Não incidência de PIS/COFINS-Importação sobre royalties

Solução de Consulta n. 99.001/2016:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. EMENTA: ROYALTIES.

PAGAMENTO A RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR. LICENÇA DE USO DE

MARCA OU PATENTE. SERVIÇOS VINCULADOS.

O pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou

domiciliados no exterior, a título de royalties, por simples licença ou uso de marca, ou

seja, sem que haja prestação de serviços vinculada a essa cessão de direitos, não

caracterizam contraprestação por serviço prestado e, portanto, não sofrem a incidência

da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação. Entretanto, se o documento que embasa a

operação não for suficientemente claro para individualizar, em valores, o que corresponde a

serviço e o que corresponde a royalties, o valor total da operação será considerado como

correspondente a serviços e sofrerá a incidência da contribuição.”
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▪ A fragmentação contratual e a qualificação para fins da CIDE-Royalties e

do PIS/COFINS-Importação.

▪ Fragmentação contratual com substância e artificial.

Solução de Divergência COSIT nº 11/2011

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins

Ementa: Royalties. Não haverá incidência da Cofins-Importação sobre o valor

pago a título de Royalties, se o contrato discriminar os valores dos Royalties,

dos serviços técnicos e da assistência técnica de forma individualizada. Neste

caso, a contribuição sobre a importação incidirá apenas sobre os valores dos

serviços conexos contratados. Porém, se o contrato não for suficientemente claro

para individualizar estes componentes, o valor total deverá ser considerado

referente a serviços e sofrer a incidência da mencionada contribuição.”
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▪ O caso dos Data Centers

Solução de Divergência COSIT nº 6/2014

“Natureza das atividades executadas por data center. Prestação de serviço e

não locação de bem móvel. Impossibilidade de segregação das despesas

com equipamentos e sua gestão das despesas com serviços de apoio.”
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▪ O caso dos Data Centers

ADI nº 7/2014

“Art. 1º Os valores pagos, creditados, entregues ou remetidos por residente ou

domiciliado no Brasil para empresa domiciliada no exterior, em decorrência de

disponibilização de infraestrutura para armazenamento e processamento de dados para

acesso remoto, identificada como data center, são considerados para fins tributários

remuneração pela prestação de serviços, e não remuneração decorrente de contrato de

aluguel de bem móvel.

Parágrafo único. Sobre os valores de que trata o caput devem incidir o Imposto sobre a

Renda Retido na Fonte (IRRF), a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o

Apoio à Inovação (Cide-Royalties), a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e a

Cofins-Importação.”
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5.

Vendas Indiretas de Ativos



Vendas Indiretas de Ativos

▪ Tributação na venda de ativo localizado no Brasil entre dois não residentes

– Artigo 26 da Lei n. 10.833/03:

“Art. 26. O adquirente, pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no

Brasil, ou o procurador, quando o adquirente for residente ou domiciliado no

exterior, fica responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda

incidente sobre o ganho de capital a que se refere o art. 18 da Lei no 9.249, de

26 de dezembro de 1995, auferido por pessoa física ou jurídica residente ou

domiciliada no exterior.”
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Vendas Indiretas de Ativos

Acórdão nº 12-16.114 (DRJ Rio)

“IRRF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO INDIRETA DE BEM SITUADO NO BRASIL

POR EMPRESA ESTRANGEIRA. A alienação de cotas de empresa estrangeira por sua

controladora, também do exterior, a empresa nacional, enseja a apuração de ganho de

capital, se o patrimônio da primeira formado por bem situado no Brasil, tendo em

vista que a situação de fato é a alienação de bem situado no Pais por empresa

estrangeira a empresa brasileira.”

▪ Esta decisão foi reformada no CARF. Contudo, o argumento da venda

indireta não foi revisto. O fundamento da reforma foi a falta de legitimidade

passiva do autuado (Acórdão n. 2202-00.346).
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Vendas Indiretas de Ativos

Acórdão nº 2202-00.346 (CARF), sessão de 02/12/2009

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

IRRF GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS.

OPERAÇÕES ESTRUTURADAS. SIMULAÇÃO Constatada a desconformidade,

consciente e pactuada entre as partes que realizaram determinado negócio jurídico,

entre o negócio efetivamente praticado e os atos formais de declaração de vontade,

resta caracterizada a simulação relativa, devendo-se considerar, para fins de verificação

da ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda, o negócio jurídico dissimulado.

GANHO DE CAPITAL. OPERAÇÃO SIMULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA.

Comprovado nos autos que a operação simulada corresponde a alienação de bens

pertencentes a pessoa física domiciliada no pais, o sujeito passivo do imposto devido a

titulo de ganho de capital é o alienante, sendo improcedente o lançado efetuado em

nome do adquirente por ilegitimidade passiva. Recurso provido.”
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Vendas Indiretas de Ativos

Acórdão n. 2201002.666 (CARF), sessão de 10/02/2015

”IRRF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS SITUADOS NO

BRASIL. SOCIEDADE ALIENANTE NO EXTERIOR. INTERPOSIÇÃO DE

SOCIEDADES ESTRANGEIRAS. É responsabilidade do adquirente, na condição de

responsável tributário, a retenção e o recolhimento do Imposto de Renda Retido na

Fonte incidente sobre o ganho de capital de residentes ou domiciliados no exterior na

alienação de bens situados no Brasil. Devem ser desconsideradas as interposições

de empresas no exterior, por meio de conduta planejada, para simular uma

situação diferente da real alienação, sendo o ganho de capital apurado no

momento em que a compra e venda foi definitivamente constituída. MULTA DE

OFÍCIO. INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA. Cabível a

imputação da multa de ofício à sucessora, por infração cometida pela sucedida, quando

provado que as sociedades estavam sob controle comum ou pertenciam ao mesmo

grupo econômico. (Súmula CARF nº 47).”
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Vendas Indiretas de Ativos
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Lux.

França

Brasil

Situação 1 Situação 2

Brasil

França Alemanha

Compra e venda

Alemanha

Compra e venda

Fatos:

- Integralização de capital com a
empresa Brasileira na luxemburguesa
1 semana antes da venda para a
empresa alemã.



Vendas Indiretas de Ativos
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Lux.

França

Brasil

Alemanha

Compra e venda
Fatos:

- Desde 1980 a empresa Francesa tem
seu investimento no Brasil a partir de
Luxemburgo.

- Estrutura foi implementada por
razões societárias de relacionamento
com acionistas minoritários.

- Considerando o adquirente alemão
havia vantagens negociais da
alienação da empresa de
Luxemburgo.



Vendas Indiretas de Ativos
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Lux.

França

Brasil

Alemanha

Compra e venda
Fatos:

- Desde 1980 a empresa Francesa tem
seu investimento no Brasil a partir de
Luxemburgo.

- Estrutura foi implementada por
razões societárias de relacionamento
com acionistas minoritários.

- Considerando o adquirente alemão
havia vantagens negociais da
alienação da empresa de
Luxemburgo.

- Investimento no Brasil não é o único
ativo da empresa de Luxemburgo.

México



6.

Regras de TBU e a Aplicação 

de Tratados Internacionais



Regras CFC

39

▪ Regras CFC: Origens.

▪ Consolidação das regras CFC como regras antielusivas específicas no

cenário pós reforma tributária nos EUA.

▪ A posição divergente brasileira e implantação de uma neutralidade da

exportação de capitais.
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Regras CFC

40

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

Tributação Internacional l Sergio André Rocha



Regras CFC
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2013 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

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
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A controlada (Direta ou 

Indireta) tem atividade 

operacional no país do 

tratado

Áustria

BR

HoldCo

Espanha

OpCo

Uruguai

BR

HoldCo

Holanda

Cayman

BR

HoldCo

Espanha

OpCo

Holanda

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
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Regras CFC

▪ Artigo 74 da MP nº 2.158-35/2001 e Tratados Internacionais

▪ Discussão sobre o afastamento da regra do artigo 74 da MP nº 2.158-35/2001 pela

aplicação dos artigos 7º e 23 (quando houver isenção de dividendos) dos tratados.

▪ Posição da Receita Federal pela inaplicabilidade das convenções neste caso

(Solução de Consulta Interna COSIT nº 18/2013 e Solução de Consulta COSIT nº

400/2017).

▪ Fim da discussão com a previsão de tributação de controladas indiretas no regime

instituído pela Lei nº 12.973/2014.

▪ Posição da CSRF alinhada com a interpretação da RFB (ver, p.ex., Acórdão nº 9101-

003.169).

▪ Posição STJ: pelo bloqueio pelo artigo 7º (REsp nº 1.325.709 / RE nº 870.214/DF).
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Uruguai

Impossibilidade de discussão 
quanto à aplicabilidade de 
tratado

Argumentação de que a 
convenção afastaria a aplicação 
da regra Brasileira

Áustria

Brasil

Uruguai

Brasil

Consolidação de Lucros em
País com Tratado



Regras CFC

Utilização de Tratados na Lei nº 12.973/14
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Áustria

Cayman

Brasil

Áustria

Argentina

Brasil



Obrigado pela atenção.

sergio.andre@sarocha.com.br

www.sarocha.com.br
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