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TREATY SHOPPING
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RULE SHOPPING

Espanha

Brasil

§ No rule shopping há um tratado que se aplica
às relações entre as partes. A discussão
refere-se à qualificação do fato econômico
realizado no tratado aplicável.

§ O planejamento consiste na tentativa de
enquadrar o fato econômico em uma regra
mais favorável no tratado.
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ARTIGO 7 E A IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

“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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ARTIGO 7 E A IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
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ARTIGO 7 E A IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

§ 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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ARTIGO 7 E A IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
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ARTIGO 7 E A IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS (CARF)

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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ARTIGO 7 E A IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS (CARF)

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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ARTIGO 7 E A IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO TÉCNICOS

México

Brasil

§ Qualificação entre serviços gerais e
serviços técnicos.

§ Solução de Consulta COSIT nº 589/2017.
Tributação de serviços gerais no tratado
Brasil-México.

§ Qualificação como serviços gerais afastaria
não só o IRRF (aplicação do artigo 7º), mas
igualmente a CIDE-Royalties.
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PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E FRAGMENTAÇÃO CONTRATUAL

§ Fragmentação contratual é a quebra de atividades econômicas em itens que, individualizadamente,
possuem tributação distinta.

§ A fragmentação contratual pode ser legítima ou artificial.

§ O melhor exemplo da experiência doméstica brasileira é o que ocorreu com posição do STF em
2001 pela não incidência do ISS sobre a locação de bens.
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PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E FRAGMENTAÇÃO CONTRATUAL

Regulamento do Imposto de Renda/2018

“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); [...].”
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PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E FRAGMENTAÇÃO CONTRATUAL

Acórdão nº 2301005.520 (2018)

“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.”
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PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E FRAGMENTAÇÃO CONTRATUAL

Acórdão nº 9202-007.209 (CSRF – 2018)

“Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário: 2007 RECURSO
ESPECIAL. DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. ATENDIMENTO. Atendidos os
pressupostos regimentais, o Recurso Especial deve ser conhecido. Somente se caracteriza
como anacrônico o paradigma proferido antes da edição da norma legal utilizada como
fundamento principal no acórdão recorrido, sendo irrelevante a eventual menção a atos
legais apenas como reforço à tese defendida. EMBARCAÇÃO. DEFINIÇÃO. Embarcação é
qualquer construção sujeita a inscrição na autoridade marítima e suscetível de se
locomover na água, por meios próprios ou não, cuja utilização precípua seja no transporte
de pessoas ou cargas. BENEFÍCIO FISCAL. EMBARCAÇÃO. PLATAFORMA. Ao tempo
da ocorrência dos fatos geradores, a alíquota do Imposto de Renda na Fonte
incidente sobre rendimentos auferidos no País, por residentes ou domiciliados no
exterior, no caso de receita de afretamento de plataforma utilizada na perfuração de
poços de petróleo, não era reduzida a zero.”
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