
Ação 4 - Limitar a erosão das bases 
tributáveis através da dedução de juros e 

outras compensações financeiras

Ramon Tomazela Santos

LLM em tributação internacional - Viena 

Mestrando em Direito Tributário - USP



Medidas adotadas pelo Brasil

� Alíquota de IRRF de 25%:

� Praticabilidade – redução de custos de fiscalização e de custos de
conformidade.

� A possibilidade de erosão das bases tributáveis permanece em razão da
diferença entre as alíquotas (dedução = 34% / IRRF = 25%)

� IRRF facilita planejamentos tributários para duplo aproveitamento do
crédito de IRRF no exterior

� Possibilidade de interposição de países com TDT para evitar o IRRF

� Aumenta o custo do capital para PJ residentes, mesmo que não estejam
erodindo as bases tributáveis



Medidas adotadas pelo Brasil

� Controle do endividamento por subcapitalização:

� Praticabilidade – o uso de coeficiente fixo baseado no endividamento
total / patrimônio líquido é relativamente fácil de aplicar e administrar

� Facilidade de manipulação dos limites (aumento de capital no período em
curso / aporte excessivo de capital social em uma única empresa do
grupo, que concentrará as operações de financiamento / instrumentos
híbridos classificados no PL – Ex: debenture subordinada conversível em
ação / dívida perpétua)

� Não impede que o grupo econômico realize operações de financiamento
para investir em ativos que gerem rendimentos isentos

� A aplicação apenas para partes vinculadas ou em paraísos fiscais torna
possível o uso de estrutura de “back-to-back”, que na prática é de difícil
identificação / fiscalização.



Medidas adotadas pelo Brasil

�Controle da taxa de juros por preços de transferência:

�Possibilidade de consideração da situação concreta de cada
contribuinte (apenas para o controle de TP baseado no padrão
“arm’s length”)

�Possibilidade de utilização de instrumentos financeiros híbridos
para evitar a aplicação de regras direcionadas especificamente
para os juros (equity)

�Não impede que o grupo econômico realize operações de
financiamento para investir em ativos que gerem rendimentos
isentos



Objetivos da Ação 4

�Objetivos da OCDE com a Ação 4:

� Introdução de melhores práticas  

� Restringir a alocação de dívidas com terceiros independentes
em países de alta tributação;

� Limitar a dedução de despesa com juros em operações
financeiras realizadas entre empresas do mesmo grupo
econômico, que ultrapassam os juros devidos pelo próprio
grupo econômico para terceiros independentes.

� Evitar a dedução de juros em operações de captação cujos
recursos financeiros são utilizados para a geração de
rendimentos isentos.



Recomendações da OCDE

� Regra geral (“Fixed Ratio Rule”): Limite para a dedução da despesa

líquida de juros de 10% a 30% do EBITDA. O coeficiente será fixado por
país, com o auxílio da OCDE.

� Não há reclassificação do rendimento / excesso dívida.

Lucro líquido ajustado 100 Despesa líquida de juros

(-) Dividendos isentos -50 (+) Receita de juros 10

(-) Receita de juros -10 (-) Despesa de juros -60

(+) Despesa de juros 60 Despesa líquida de juros -50

(+) Depreciação 25

EBITDA fiscal (não é GAAP/IFRS) 125

Limite de dedução - 30% 37,5

Juros dedutíveis 37,5 10 47,5

Juros para carry-forward 12,5



Recomendações da OCDE

∗ Outras regras opcionais:

� “Group Ratio Rule”: Pode deduzir até o limite da despesa líquida de juros do
grupo econômico com terceiros independentes em proporção ao EBITDA do
grupo

� Carry forward / Carry back – Possibilidade de dedução futura ou passada de
despesas de juros que foram consideradas não dedutíveis, sempre com
observância do limite do EBITDA.

� Projetos Públicos - Regras de isenção para contratos de financiamento
relacionados à construção de obras públicas e outros projetos incentivados pelo
Governo.

� Bancos e Seguradoras - regras específicas para esse setor (receita líquida de
juros / EBITDA não é parâmetro adequado) (onde esperar novas ações: preços
de transferência, derivativos, múltipla dedução de perdas, uso de PE para evitar
regras regulatórias etc.).



Ação n. 4: âmbito objetivo

� Aplicação das regras para juros e qualquer outra remuneração
equivalente ou que produza o mesmo resultado econômico

� Forma jurídica da operação de financiamento não deve ser relevante,
senão as empresas conseguem contornar as restrições (economic
substance)

� As regras devem ser aplicadas também a outras despesas e custos de
captação, tais como variação cambial, perdas financeiras, contratos
derivativos, instrumentos de hedge, pagamentos de garantia, entre
outros, desde que relacionados com o contrato.

� As regras também devem ser aplicadas para instrumentos híbridos,
instrumentos conversíveis , operações estruturadas e islamic finance.

� Brasil: conceito de endividamento é amplo, mas a lei só limita a
dedução de pagamentos de juros.



Ação n. 4: âmbito subjetivo

�No mínimo, as regras devem ser aplicadas para
sociedades integrantes de grupos econômicos
multinacionais.

�Idealmente, os países devem estender para grupos
econômicos domésticos e para quaisquer sociedades,
com ressalva das pequenas empresas.

� Safe harbour - baseado no valor total da despesa
líquida de juros.



Problemas

� Capacidade contributiva e Inversão da sujeição passiva?

� Dilema - Aplicação ampla x Aplicação restrita?

� Não é uma regra anti-elisiva bem direcionada – uma empresa em situação de
prejuízo / start-up companies / indústria cíclica / crises econômicas.

� Efeitos econômicos nocivos - Aumento do custo do capital / redução da
competitividade do país / trade-off: proteger as bases tributáveis x atração de
investimentos estrangeiros / necessidade de redução de alíquotas?

� Dupla tributação – Os juros passa a ser tributado no Estado da fonte e no
Estado da residência, sem mecanismos de alívio (sem dedução + IRRF +
tributação no beneficiário).

� Alternativas? – harmonização / dedução de dividendos / Allowance for
Corporate Capital / Allowance for Corporate Equity / Bélgica, Brasil, Itália,
Lichtenstein



Problemas nos TDT

� Artigo 9 – Empresas Associadas (efeito bloqueio? / é arm’s length? / tem
ajuste correlativo?)

� Aplicação uniforme? passa a ser um ajuste normal da base de cálculo, que não
é afetado pelo acordo de bitributação? Cuidado com exceções: Ex: stand-alone
clause na Alemanha (empresas que não integram grupo).

� carry-foward é a solução? Dispensa o padrão arm’s length? Fluxo de caixa /
atualização do valor / extinção da PJ / sistema alemão x sistema americano)

� Prova em contrário pelo contribuinte? Problema do ônus probatório.

� Artigo 24 – Não-discriminação (aplicação para residentes e não
residentes / comparação objetiva / impossibilidade de justificação). (Bélgica,
China, Coreia, México, Peru e Ucrânia).

� Saving clause? (Ex: África do Sul, Chile, Israel, Peru, Portugal, e Turquia).


