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1.

Breve Introdução ao Direito 
Internacional Tributário



Breve História da Tributação Internacional no 
Século XX



Alguns Aspectos da Evolução do DIT

§ A tributação internacional está diretamente vinculada ao Imposto de
Renda.

§ Os principais desenvolvimentos do Direito Internacional Tributário
decorreram de eventos disruptivos globais.

§ Modelização das convenções.

§ A disputa por receitas tributárias está no centro do debate.

§ A principal questão é qual seria a justa alocação das receitas tributárias.



Breve História da Tributação Internacional no 
Século XXI
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Alguns Aspectos da Evolução do DIT

§ O combate à concorrência fiscal prejudicial.

§ A relevância da transparência fiscal.

§ A crise financeira global e o impulso à “guerra” contra o
planejamento tributário agressivo.

o Distinção entre planejamento tributário agressivo planejamento
tributário abusivo.

§ Desafios da digitalização da economia.



Projeto BEPS da OCDE/G-20

§ O Projeto BEPS como reação aos desafios da tributação
internacional no Século XXI.

§ Do bilateralismo ao multilateralismo.

§ As 15 Ações do Projeto BEPS.

§ Projeto BEPS e o Brasil.



Direito Internacional Tributário e o Brasil

§ Características da política fiscal internacional brasileira.

§ Prevalência de critérios típicos do Modelo da ONU, com
proteção da base de tributação na fonte.

§ Distanciamento dos modelos internacionais de controle de
preços de transferência e de tributação dos lucros de
controladas no exterior.

§ Alinhamento com a política de transparência.



Direito Internacional Tributário e o Brasil

§ Convenções Internacionais Celebradas pelo Brasil.

o Brasil tem 33 convenções em vigor, além de quatro já assinadas
e ainda pendentes de aprovação pelo Congresso (Cingapura,
Emirados Árabes, Suíça e Uruguai).

o O país não assinou a Convenção Multilateral (Ação 15 do Projeto
BEPS). Todos os tratados estão sendo renegociados para
adequação às recomendações do Projeto.

o Efeitos de uma potencial adesão à OCDE.



2.
Temas Controvertidos de Direito 

Tributário Internacional

IRRF e a Importação de Serviços



IRRF e a Importação de Serviços

“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)



IRRF e a Importação de Serviços
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IRRF e a Importação de Serviços
§ 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.”



IRRF e a Importação de Serviços
§ Tratados que não têm equiparação de serviço técnico a royalties no protocolo: Áustria,

Finlândia, França, Japão e Suécia.

§ Todos os tratados celebrados pelo Brasil possuem o artigo 14.



IRRF e a Importação de Serviços
§ 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).”



IRRF e a Importação de Serviços
§ 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.”



IRRF e a Importação de Serviços
§ 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).”



IRRF e a Importação de Serviços
§ 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). [...].”



IRRF e a Importação de Serviços
§ 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. [...]”



IRRF e a Importação de Serviços
§ 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.”



IRRF e a Importação de Serviços
§ 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.”



IRRF e a Importação de Serviços
§ Ponto de Atenção: Novos tratados brasileiros (EAU, Cingapura, Suíça e Uruguai)

ARTIGO 13 Remunerações por Serviços Técnicos (Convenção Brasil-Suíça)

1. Remunerações por serviços técnicos provenientes de um Estado Contratante e pagas a um residente do
outro Estado Contratante poderão ser tributadas nesse outro Estado.

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, [...].”



IRRF e a Importação de Serviços
§ Conclusões:

o Atualmente é possível fazer pagamentos pela prestação de serviços técnicos sem a 
retenção do IRRF para cinco países (Áustria, Finlândia, França, Japão e Suécia).

o Em relação aos outros 28 há uma controvérsia judicial. Atualmente a posição no STF é 
favorável às empresas, mas a PGFN ainda tenta reverter a posição da corte.



IRRF e a Importação de Serviços
§ 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?



3.
Temas Controvertidos de Direito 

Tributário Internacional

Tributação de Controladas no 
Exterior e Tratados Internacionais



Regras de TBU e Tratados Internacionais

Edição da Lei nº 9249 
estabelecendo a 

tributação de lucros de 
coligadas e controladas 

no exterior.

1996

Instrução Normativa 
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O novo § 2º do artigo 43 do 
CTN.

O art. 74 da MP nº 2158 
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na apuração do lucro.
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2.588 foi ajuizada.

2002

Instrução Normativa 
nº 213.
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Regras de TBU e Tratados Internacionais
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relação entre o artigo 7º e a 

MP 2.158



Regras de TBU e Tratados Internacionais
§ Artigo 74 da MP 2.158-35/2001

“Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL,
nos termos do art. 25 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art. 21 desta
Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior
serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na
data do balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do regulamento.”



Regras de TBU e Tratados Internacionais
§ O Artigo 74 da MP 2588 e os Tratados Internacionais Celebrados pelo Brasil

§Ponto 1: O artigo 7º dos tratados e a discussão quanto à sua aplicação face ao artigo
74 da MP nº 2.158/2001.

§Ponto 2: O artigo 10 (1) e o termo “pagos”.

§Ponto 3: O artigo 23, nos casos em que há isenção de dividendos pagos para o Brasil.

§Ponto 4: Casos em que há vedação à tributação de lucros não distribuídos.



Regras de TBU e Tratados Internacionais
§ Aplicabilidade do Artigo 7 (1)

§Argumento dos contribuintes: Incompatibilidade da regra brasileira com o artigo 7 (1),
na medida em que ela manda adicionar o lucro da controlada.

§Jurisprudência favorável: (CARF) Acórdãos 101-95.802 / 101-97.070 / 1103--
001.122 / (STJ) REsp. nº 1.325.709.

§Argumento da Receita Federal: A tributação pelo artigo 74 se dá sobre o lucro da PJ
brasileira, não do não residente (SC 18/2013).

§Jurisprudência favorável à Fazenda: Acórdãos 1402-00.391 / 108-08.765 / 105-
17.382 / 1101-00.365 / 1102001.247 / 1301-002.113 (2016) / 9101-002.332 (CSRF
– 2016) / 1301-002.158 (2017) / 9101-002.590 (CSRF – 2017).



Regras de TBU e Tratados Internacionais
§ Aplicabilidade do Artigo 23 nos Casos de Isenção de Dividendos Pagos

§Argumento dos contribuintes: Incompatibilidade lógica da tributação de lucros não
distribuídos nos casos em que o pagamento de dividendos seria isento.

§Jurisprudência favorável: Acórdãos 101-95.802 / 101-97.070 / 1102-001.247 /
1402-001.713 .

§Argumento da Receita Federal: SC 400/2017.

§Jurisprudência desfavorável: CSRF Acórdãos 9101-002.589 (2017) e 9101-
003.650(2018).



Regras de TBU e Tratados Internacionais
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Regras de TBU e Tratados Internacionais
§ Lei nº 12.973/14 Artigo 76: Registro Contábil

§ Trata do registro contábil do resultado das controladas no exterior nos livros da controladora brasileira.

§ Registro:

§ Será feito em subconta da conta de investimento em controlada direta no exterior.

§ Reconhecerá, de forma individualizada, a variação do valor do investimento equivalente aos lucros ou 
prejuízos auferidos:

§ pela própria controlada direta;

§ por controlada, direta ou indireta, no Brasil ou no exterior, da controlada direta da pessoa jurídica 
brasileira.



Regras de TBU e Tratados Internacionais
§ Lei nº 12.973/14 Artigo 77: Tributação de Controladas no Exterior

§ O ajuste do valor do investimento em controlada, direta ou indireta, domiciliada no
exterior, equivalente aos lucros por ela auferidos antes do imposto sobre a renda,
excetuando a variação cambial, será adicionado à base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

§ A parcela do ajuste de que trata o caput compreende apenas os lucros auferidos no
período, não alcançando as demais parcelas que influenciaram o patrimônio líquido da
controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior (§ 1º).

§ O prejuízo acumulado da controlada, direta ou indireta, domiciliada no exterior referente
aos anos-calendário anteriores à produção de efeitos desta Lei poderá ser compensado
com os lucros futuros da mesma pessoa jurídica no exterior que lhes deu origem, desde
que os estoques de prejuízos sejam informados na forma e prazo estabelecidos pela RFB
(§ 2º).



Regras de TBU e Tratados Internacionais
A controlada (Direta ou 
Indireta) tem atividade 
operacional no país do 
tratado

Áustria

BR
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Aplicação do tratado celebrado com 
o país da OpCo.

Aplicação do tratado é 
questionável?



4.

Conclusões
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