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Principais Discussões Envolvendo Tratados
1

Afastamento do IRRF sobre pagamentos de serviços técnicos sem transferência de
tecnologia para não residentes (artigo 7º).

2

Afastamento das regras brasileiras de tributação de lucros auferidos por controladas e
coligadas no exterior (artigos 7º, 10 e 23).

3

Inclusão de contribuições no escopo objetivo de alguns tratados assinados pelo Brasil
(artigo 2º).

4

Afastamento das regras brasileiras de preços de transferência por não refletirem o
princípio arm’s length (artigo 9º).

5

Afastamento da tributação de dividendos distribuídos para não residentes por não haver
a mesma tributação para residentes (artigo 24)
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Imposto de Renda, Serviços
e Tratados Internacionais

A Tributação dos Lucros das Empresas
“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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A Disputa sobre o IRRF na Importação de Serviços
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Imposto de Renda Retido na Fonte
§

Ato Declaratório Interpretativo nº 5/14

“Art. 1º O tratamento tributário a ser dispensado aos rendimentos pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos por fonte situada no Brasil a pessoa física ou
jurídica residente no exterior pela prestação de serviços técnicos e de assistência
técnica, com ou sem transferência de tecnologia, com base em acordo ou convenção
para evitar a dupla tributação da renda celebrado pelo Brasil será aquele previsto no
respectivo Acordo ou Convenção:
I - no artigo que trata de royalties, quando o respectivo protocolo contiver previsão
de que os serviços técnicos e de assistência técnica recebam igual tratamento, na
hipótese em que o Acordo ou a Convenção autorize a tributação no Brasil;
II - no artigo que trata de profissões independentes ou de serviços profissionais ou
pessoais independentes, nos casos da prestação de serviços técnicos e de assistência
técnica relacionados com a qualificação técnica de uma pessoa ou grupo de pessoas,
na hipótese em que o Acordo ou a Convenção autorize a tributação no Brasil,
ressalvado o disposto no inciso I; ou
III - no artigo que trata de lucros das empresas, ressalvado o disposto nos incisos I e
II.”
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Imposto de Renda Retido na Fonte
§

Tratados que não têm equiparação de serviço técnico a royalties no
protocolo: Áustria, Finlândia, França, Japão e Suécia (protocolo assinado).

§

Todos os tratados celebrados pelo Brasil possuem o artigo 14.
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Imposto de Renda Retido na Fonte
§

Solução de Consulta COSIT nº 153/2015 – Tratado Brasil-França

“ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMENTA: REMESSA PARA A
FRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
Os rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por
fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada na França, a
título de contraprestação por serviço técnico ou de assistência técnica
prestado, não se sujeitam à incidência do Imposto de Renda na fonte
(IRRF).”
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Imposto de Renda Retido na Fonte
§

Solução de Consulta COSIT nº 109/2016 – Tratado Brasil-Finlândia

“A remessa de valores para pagamentos de serviços técnicos e de assistência
técnica prestados por empresas situadas na Finlândia, independentemente de
pertencerem ao mesmo grupo econômico da contratante no Brasil, não
sofrem retenção do Imposto sobre a Renda na Fonte, segundo o Acordo
para Evitar a Dupla Tributação firmado com o Brasil e os critérios
estabelecidos pela RFB para classificação desses pagamentos.”
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Imposto de Renda Retido na Fonte
§

Solução de Consulta COSIT nº 155/2016 – Tratado Brasil-Argentina

“REMESSA PARA A ARGENTINA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
Os rendimentos pagos, creditados, empregados ou remetidos por fonte
situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada na Argentina, a título
de contraprestação por serviço técnico ou de assistência técnica prestado,
sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda na Fonte (IRRF), à alíquota
de 15% (quinze por cento).”
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Imposto de Renda Retido na Fonte
§

Solução de Consulta COSIT nº 58/2018 – Tratado Brasil-Canadá

“REMESSA PARA O CANADÁ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO. TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTA.
Os rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por
fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada no Canadá, a
título de contraprestação por serviço técnico prestado, sujeitam-se à
incidência do Imposto de Renda na fonte (IRRF) à alíquota de 15% (quinze
por cento). [...].”
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Imposto de Renda Retido na Fonte
§

Solução de Consulta COSIT nº 65/2018 – Tratado Brasil-Suécia

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. CONVENÇÃO
PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO BRASIL-SUÉCIA.
Os rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por
fonte situada no País, a pessoa jurídica domiciliada na Suécia, a título de
contraprestação por serviço técnico ou assistência técnica, não se sujeitam à
incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em virtude da
Convenção para evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre a
Renda, celebrada entre os Governos do Brasil e da Suécia. [...]”
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Imposto de Renda Retido na Fonte
§

Ponto de Atenção: Novo Protocolo da Convenção Brasil-Argentina

Artigo 20 (Nova redação do item 7 do Protocolo):
"b) Fica estabelecido que as disposições do parágrafo 3 do Artigo XII se aplicam aos
rendimentos provenientes do uso ou da concessão de uso de software ou de notícias
internacionais, e da prestação de serviços técnicos e de assistência técnica,
científica, administrativa ou semelhante.
Considera-se prestação de serviços técnicos e de assistência técnica a execução de
serviços que dependam de conhecimentos técnicos especializados ou que envolvam
assistência administrativa ou prestação de consultoria, realizada por profissionais
independentes ou com vínculo empregatício ou, ainda, resultante de estruturas
automatizadas com claro conteúdo tecnológico; e a assessoria permanente prestada
pelo cedente de processo ou fórmula secreta ao cessionário, mediante técnicos,
desenhos, estudos, instruções ou outros serviços similares, os quais possibilitem a
efetiva utilização do processo ou fórmula cedidos.”
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Imposto de Renda Retido na Fonte
§

Ponto de Atenção: Nova Convenção Brasil-Suíça (ainda não está em vigor.
A mesma regra está na nova Convenção com Cingapura)

ARTIGO 13 Remunerações por Serviços Técnicos
“[...] 2. Todavia, não obstante o disposto no Artigo 15, e ressalvadas as disposições dos Artigos 8, 17
e 18, remunerações por serviços técnicos provenientes de um Estado Contratante poderão também
ser tributadas no Estado Contratante do qual são provenientes e de acordo com as leis desse
Estado, mas, se beneficiário efetivo das remunerações for um residente do outro Estado
Contratante, o imposto assim exigido não excederá 10% do valor bruto das remunerações.
3. O termo “remunerações por serviços técnicos”, conforme usado neste Artigo, significa qualquer
pagamento como contraprestação por qualquer serviço de natureza gerencial, técnica ou de
consultoria, a menos que o pagamento seja feito:
a) a um empregado da pessoa que efetua o pagamento;
b) para ensinar em uma instituição educacional ou para ensinar para uma instituição educacional;
ou
c) por uma pessoa física para serviços de uso pessoal de uma pessoa física.”
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Imposto de Renda Retido na Fonte
§

Ponto de Atenção: Novo Protocolo da Convenção Brasil-Suécia

Artigo 20 (Nova redação do item 6 do Protocolo):
“Fica entendido que as disposições do parágrafo 3 do Artigo XII aplicar-se-ão
a pagamentos de qualquer espécie recebidos como remuneração pela
prestação de assistência técnica e de serviços técnicos.”
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Imposto de Renda Retido na Fonte
§

Tributação de Pagamentos de Serviços não Técnicos para o Exterior

Solução de Consulta COSIT nº 589/2017 – Tratado Brasil-México
“EMENTA: LUCRO. CONVENÇÃO PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO DA RENDA
BRASIL-MÉXICO.
Os rendimentos pagos, creditados, empregados, entregues ou remetidos por
pessoa jurídica domiciliada no Brasil para pessoas jurídicas domiciliadas no México
a título de remuneração pelo serviço de corretagem ou mediação, que não
envolvam serviços técnicos ou de assistência técnica e sem intermédio de
estabelecimento permanente da prestadora no Brasil, são tributados apenas no
México em razão do disposto no art. 7º da Convenção Brasil-México, e,
portanto, não estão sujeitos ao IRRF.”
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Imposto de Renda Retido na Fonte
§

Solução de Consulta COSIT nº 589/2017 – Tratado Brasil-México

§

Aplicação do tratado sobre comissões de vendas, pagas em decorrência da
prestação de serviços de representação comercial.

§

Posição da Receita Federal: pagamentos configuram serviços gerais, e não
serviços técnicos. Sendo serviços gerais, seria aplicável, neste caso, o artigo 7º
do tratado Brasil-México.

§

Decisão confirma do entendimento do ADI nº 5/2014, que só é aplicável a
serviços técnicos e de assistência técnica, não alcançando os ditos “serviços
gerais” (aqueles que não sofrem a incidência da CIDE-Royalties).

§

Ponto de atenção: a importância da correta classificação dos serviços
importados como serviços técnicos e de assistência técnica ou serviços
gerais.
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Imposto de Renda Retido na Fonte
§

Ponto de atenção: possibilidade de recuperação dos valores recolhidos
no passado.

§

Contratos onde a fonte brasileira assumiu o encargo financeiro.
Aplicação do artigo 166 do CTN?

§

Contratos onde o IRRF foi retido do pagamento feito ao não residente.
Ainda é possível aplicar o artigo 166 do CTN?
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Conclusões
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