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Introdução
Compulsando os textos que compõem os presentes Anais do VII Congresso de Direito Tributário Internacional do IBDT, é imediato o júbilo por
registrar que, mais uma vez, o Brasil testemunhou a troca de conhecimentos
sobre os temas mais instigantes na atualidade.
Com efeito, a impressionante evolução do Direito Tributário Internacional é mote suficiente para que, em ambiente acadêmico, se possa refletir sobre seus fundamentos e, ao mesmo tempo, olhar para o horizonte. Para onde
caminha a tributação? Compreender os diversos fenômenos enquanto eles
acontecem não é tarefa fácil. Economia digital, criptomoedas e economia de
compartilhamento embaralham vários pilares do Direito Tributário Internacional. Mas será que são realidades tão revolucionárias assim? Essa questão
não pode passar despercebida. Maravilhar-se com o novo e quebrar os pilares
construídos até agora pode ser um caminho para a escuridão. Daí surgem
soluções paliativas, pouco refletidas e que não se adequam à própria sistemática e às finalidades dos diversos institutos do Direito Tributário Internacional. Ao mesmo tempo, a afeição ao obsoleto emperra o que foi desenvolvido a
partir de realidade outra que se modifica a passos largos. Será que o caminho
é manter um apego a um local fixo de negócios para considerar o exercício de
atividade empresarial no País da Fonte? A resposta afirmativa a essa questão
implicaria solução interpretativa que desconsidera o texto dos Acordos de Bitributação vigentes. Como é possível perceber, vários caminhos e distintas alternativas se põem à frente do estudioso. No entanto, não é uma decisão solitária, livre de debates, que trará a melhor resposta. Por isso, faz-se necessário
reunir, numa só arena, renomados(as) juristas de todas as partes do mundo.
Um congresso que reúna juristas de diferentes nacionalidades e formações, que estejam estudando esses novos fenômenos, é ambiente fértil para
que se compreenda a universalidade dos desafios, permitindo que experiências locais sejam compartilhadas, comparadas e enfrentadas. Neste ponto, o
VII Congresso inovou, ao introduzir painéis de representantes dos BRICS.
Afinal, é bem verdade que os temas versados já vinham sendo discutidos, em
boa parte, em outros eventos ao redor do mundo; trazer as discussões ao País
já seria, por si, de inegável relevância. Entretanto, não se tem notícia de que
em qualquer outro evento ocorrido noutras praias se tenham apresentado
sessões voltadas às perspectivas desses principais países em desenvolvimento.
A cada tema, após expositores apresentarem a fotografia mais atualizada do
fenômeno, seja da perspectiva internacional, seja de seus reflexos no ordenamento brasileiro, os congressistas puderam ouvir dos representantes dos demais países que compõem os BRICS, bem como da União Europeia e dos Es-
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tados Unidos, como cada tema vem sendo tratado nessas jurisdições. A perspectiva comparada trouxe evidente ganho na compreensão desses fenômenos.
Conquanto o registro em Anais não possa ser equiparado ao júbilo de
quem esteve presente no evento, permite-se, a partir da forma escrita, que o
estudioso possa melhor refletir sobre cada tema. A esses Anais, deve-se somar
o registro do áudio de cada sessão, disponível gratuitamente (http://ibdt.org.
br/site/congressos/congresso-2018/), ficando assim documentada uma das
mais felizes empreitadas do ano de 2018. Oxalá possa o acesso a tais trabalhos
inspirar mais e mais estudiosos a se dedicarem ao Direito Tributário Internacional. Afinal, como o VII Congresso revelou, os temas internacionais já não
são daqueles que apenas atingem uns poucos países; os desafios são mundiais
e afetam, diretamente, nosso País. Importa que a comunidade jurídica brasileira se insira nesses debates.
Arcadas da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, março de
2019.
Luís Eduardo Schoueri

Professor Titular de Direito Tributário da Faculdade
de Direito da USP. Vice-Presidente do IBDT.
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Seção I – Relatório Geral

Relatório Geral do VII Congresso Brasileiro de Direito
Tributário Internacional
Michell Przepiorka

Mestrando em Direito Tributário. Especialista em Direito Tributário e em Direito Tributário
Internacional pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Advogado em São Paulo.

Resumo
O presente relatório busca divulgar parte do conteúdo discutido no
âmbito do “VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional”, organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário – IBDT.
O evento ocorreu entre os dias 22 e 24 de agosto de 2018, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco – USP e teve como temas:
“BRICS e novas tecnologias”, “Impactos da reforma tributária norte-americana: OCDE e países em desenvolvimento”; “Desenvolvimentos
recentes em tributação internacional”.
Palavras-chave: BRICS, reforma tributária americana, direito tributário internacional.
Abstract
The present report aims to present the discussions held at the VII Brazilian Congress of International Tax Law, organized by the Brazilian
Institute of Tax Law – IBDT. The event occurred between August 22
and 24, at the University of São Paulo Law School and had as subject
“BRICS and new technologies”, Impacts of the American tax reform:
OCDE and developing countries”, and “Recent development of International Tax Law”.
Keywords: BRICS, american tax reform, international tax law.
Introdução
A expressão “política fiscal” pode ser definida como “o conjunto de medidas pelas quais o Governo arrecada receitas e realiza despesas de modo a
cumprir três funções: a estabilização macroeconômica, a redistribuição da
renda e a alocação de recursos”1. O modo como esses objetivos são sopesados
é o que define a política fiscal de um Estado. Embora a princípio sejam livres
para definir suas estratégias fiscais, o que se verifica é uma intensificação das
influências mútuas entre os sistemas jurídicos de diferentes Estados2.

1
2

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/sobre-politica-fiscal.
“International tax policies are not crafted in a vacuum. Residence and host countries make stra-
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Como bem observa Valadão, “a relação do sistema tributário nacional (de
cada país especificamente considerado) e a forma como os gastos tributários
são concebidos (benefícios fiscais) e de como são efetivadas as despesas públicas tem implicação direta com o desenvolvimento”3.
Importante notar que se, de um lado, a globalização alterou a forma
como a economia privada é organizada, de outro, impactou o modo como os
sistemas tributários nacionais foram desenhados nos últimos anos. A tributação de transações internacionais traz consigo o aumento de complexidade do
sistema e do equilíbrio entre eficiência e equidade na medida em que os Estados passam a disputar os fatores de produção, residentes e arrecadação – é a
mercantilização das relações entre Fisco e contribuinte4.
Não apenas a tributação sobre a renda5, mas a própria estrutura tributária dos países é colocada em xeque. Na disputa por investimentos e fatores de
produção mais voláteis, os Estados tendem a concentrar a tributação sobre
fatores de produção mais imobilizados como a propriedade ou o trabalho,
impactando a equidade6.
Nesse ponto, poder-se-ia colocar a questão: o advento do projeto Base
Erosion and Profit Shifting (“BEPS”), de alguma forma cristalizado no instrumento multilateral (“MLI”), e a recente reforma americana do imposto sobre
a renda acarretam a necessidade de o Brasil alterar sua política fiscal internacional? Em caso positivo, qual política fiscal internacional o país deve adotar
para alcançar o desenvolvimento?
E as novas tecnologias, como elas devem ser tributadas? Os países devem
adotar a cláusula PPT? Qual o papel das instituições internacionais – ONU e
OCDE – nas escolhas tributárias dos países?
Os países em desenvolvimento devem adaptar sua política fiscal às suas
necessidades políticas, jurídicas e econômicas7, ocorre que em razão de pres-

3

4

5

6

7

tegic policy choices that result in an outcome affected by the interaction of those policies with the
chosen strategies of other countries. In other words, one country’s policies affect the outcome of
another country’s policies and vice versa. Therefore, policy planners must be aware of actions
taken by other countries with tax policies that may influence domestic economic behavior and
must devise their country’s policy in a way that would best serve the country’s interests.” (DAGAN,
Tsilly. The tax treaties myth. New York University Journal of International Law and Politics v. 32, n.
4, mai./set. 2000, p. 949)
VALADÃO, Marcos Aurélio Pereira. O sistema tributário internacional contemporâneo sob a perspectiva dos países em desenvolvimento: análise crítica. NOMOS, v. 37, n. 1, jan./jun. 2017, p. 181.
DAGAN, Tsilly. International tax policy: between competition and cooperation. Cambridge: Cambridge University Press, 2018, p. 12-13.
CHEKPECHE, Samuel McLord. Designing a competitive tax system. In: PETRUZZI, Rafaelle; e
SPIES, Karoline. Tax policy challenges in the 21st century. Viena: Linde, 2014, p. 87-88.
DAGAN, Tsilly. International tax policy: between competition and cooperation. Cambridge: Cambridge University Press, 2018, p. 35.
VALADÃO, Marcos Aurélio Pereira. O sistema tributário internacional contemporâneo sob a
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sões internacionais eles acabam adotando fórmulas prontas – como a da
OCDE de uma “política fiscal orientada para o crescimento”8 – que podem até
prejudicar o seu desenvolvimento posterior.
Nesse contexto, e em um momento em que o Brasil se propõe à realização de uma reforma tributária, seja em sua tributação sobre o consumo, seja
em sua tributação sobre a renda, o VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional, em um formato inovador, veicula temas de extrema importância para a determinação de uma política tributária internacional e, em
alguma medida, de uma política tributária doméstica voltada para o desenvolvimento.
A organização dos painéis com a apresentação do tema por um convidado estrangeiro, na sequência um palestrante brasileiro era incumbido da
apresentação das peculiaridades nacionais, o que era seguido por debates entre professores das mais diversas nacionalidades, que compartilhavam a experiência de seus países. Foi um estudo comparado por excelência. Nas próximas sessões serão levantados alguns dos problemas apresentados no transcorrer dos debates.
1. Tributação da economia de compartilhamento
Segundo o Professor Brauner, a principal questão é como tratar a coleta de
informações para fins fiscais. Como valorar isso? Como identificar quem detém a informação? A economia compartilhada se funda na assimetria de informações, ela reúne pessoas necessitando a pessoas oferecendo determinada
utilidade, serviço ou facilidade.
A economia compartilhada se diferencia de alguma forma da economia
tradicional? Não é simplesmente uma mediação feita por um meio mais simples e menos custoso? Até pela ausência de regulamentação. Esta forma alternativa não deveria impactar na forma como as leis tributárias incidem sobre a
economia.
Na perspectiva brasileira, para o Professor Sergio André, a mentalidade
tributária predominante, categorizadora, oriunda da sociedade industrial dificulta a interface com a economia digital. Não é possível tratar a economia
digital buscando serviço, buscando mercadoria na Constituição Federal. A
economia digital demanda um approach diverso.
Uma questão fulcral é como tributar a plataforma não residente. O mercado consumidor organizado deveria ser um elemento capaz de trair parcela

8

perspectiva dos países em desenvolvimento: análise crítica. NOMOS, v. 37, n. 1, jan./jun. 2017, p.
176-180.
Segundo a OCDE, uma Growth-oriented tax reform é: “a reform that is in line with the ‘tax and
growth recommendations’, but with the caveat that shifting the burden of taxation towards consumption and property taxes may only be desirable where these taxes and reform are themselves
well-designed”.

16

ANAIS – VII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO INTERNACIONAL

da tributação, autorizando a tributação na fonte. Há uma mudança de paradigma que enseja a valoração da participação do consumidor.
Os professores concordam que há uma dificuldade em se fiscalizar e
aplicar a lei, mas é uma questão de eficácia, não de vigência. É um problema
de compliance, a regra existe. O problema é a escala de pagamentos realizados
por pessoas físicas que dificultam o enforcement.
A Professora Ana Carpinetti entende que essas regras não são tão autoaplicáveis, como sustentando. Que há uma percepção de concorrência desleal, dificuldade de arrecadação pela escala de business entre pessoas físicas,
com uma intermediadora. Nesse sentido, não são situações iguais.
2. Economia de compartilhamento: experiências locais
A Professora Roeleveld apresentou o tratamento tributário da economia
de compartilhamento na África do Sul. Ela relata que o VAT acabou sendo
mais desenvolvido, por exemplo, nos casos de plataformas de transporte, os
motoristas são considerados isentos.
Só há problemas quando o indivíduo também presta um serviço tributável pelo VAT, o que levantaria uma questão de proporcionalização da renda
tributável.
O Professor Quiroga levanta a dificuldade na delimitação do tema. Há
uma dificuldade em tender suas espécies: (A) plataforma digital, com relações
tripartites; (B) existência de píer de fornecedores, um píer de tomadores que
se relacionam de forma direta, bilateralmente; (C) um suporte de avaliação ou
reputacional; e (D) plataforma de matching.
Cada uma delas enseja uma análise tributária diversa. Trata-se de operações jurídicas diversas, fundadas em contratos, fatos e fluxo de dinheiro diversos. Não há certeza quanto a relação entre as plataformas e suas controladoras, tampouco das plataformas e dos prestadores de serviço. Há uma relação trabalhista, relação autônoma? Essa alteração qualificatória altera a matriz tributária.
Outro ponto relevante diz respeito à atribuição de responsabilidade,
principalmente por interesse comum. Plataformas e fornecedores têm interesse comum? E os tomadores? Quando há serviço, nos termos do CPC 47? E nos
casos de “carona”, há prestação de serviço? É um reembolso de despesas?
Tratado da Índia, o Professor Vikram Chand relatou que lá adotou-se
uma equalization levy para serviços altamente digitalizados, incidentes sobre a
receita bruta, principalmente sobre serviços de publicidade. Há uma grande
discussão se esse tributo estaria ou não no escopo do art. 2, ou se seria um
treaty override.
O Professor Cao relatou que a China não tem pressa no estabelecimento
de uma tributação sobre a economia compartilhada, sendo sua tributação baseada principalmente sobre ativos.
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Professor Matchekhin, no mesmo sentido, afirmou que na Rússia a economia compartilhada não deve ter grandes consequências tributárias. É interessante notar que governos locais têm demonstrado interesse em tributar os
benefícios oriundos da economia digital para aumentar sua arrecadação.
Na França, relata o Professor Gutmann, não se fala em economia compartilhada, mas em economia colaborativa. Não há uma inovação, apenas
maior visibilidade em decorrência da escala. O que talvez possa ser considerado novo é o compartilhamento de despesas, que não é considerado renda. Na
França, as plataformas devem fornecer informações dos usuários.
3. Criptomoedas
A mineração do bitcoin deveria ser tributável? Em caso positivo, qual o
valor a ser atribuído? Há uma grande volatilidade, não há uma margem cambial fixa. É diferente quando há o pagamento pela mineração, mas daí exsurge o problema do local de tributação, onde será tributado?
É diferente da plataforma de troca, em que há uma operação tributável.
O que leva a questão, o bitcoin é uma “moeda”? A resposta altera as regras de
tributação. Por exemplo, se é dinheiro, não há que se falar no recolhimento
de VAT. E ainda há o problema da valoração do bitcoin.
E em relação à tributação direta, o contribuinte pode deduzir as perdas?
Dependerá se o exercício da atividade é empresarial ou se ela é desenvolvida
como indivíduo. E como se valora? Como se fosse um intangível ou pelo custo
de produção? E se for o objeto da empresa, como controlar o estoque?
No Brasil, segundo a Professora Utumi, não há tratamento regulatório
nem tributário específico para os blockchains, mas em teoria, seria possível
tentar enquadrar essa atividade no item 1.03 da Lista anexa à Lei Complementar n. 116/20039. Mas as características do blockchain não permitiriam tal
enquadramento, essa subsunção perfeita.
O Banco Central declarou que não regula criptomoedas, por não se tratarem de moedas oficiais. E ainda veda transações internacionais com criptomoedas. A CVM de outro lado emitiu um ofício circular proibindo a aquisição
de criptomoedas como ativos financeiros de fundos de investimento10. De sua
parte, a Receita Federal informa no Perguntas e Respostas que incide o imposto de renda sobre o ganho de capital na venda, e afirma que são outros
ativos na Declaração.
Mas de novo, como apurar o ganho de capital? Qual o valor de aquisição?
Não seria isso mercadoria? Na visão da palestrante, a natureza é muito mais

9

10

“1.03 – Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)”
Ofício Circular CVM n. 1/2018.
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de crédito que de mercadoria. É importante ressaltar que há um projeto de lei
(n. 2.303/2015) tratando da regulamentação das criptomoedas.
Na Índia, a transação com criptomoedas é tributável, mas não há claridade quanto a qual tratamento tributário a ser dado, como ganhos de capital ou
outros rendimentos. Na Suíça a situação seria um pouco diferente. Caso se
trate de operação pontual, poderia ser tratado como se fosse um ganho de
capital privado que lá é isento. De outro lado, caso fosse uma transação realizada com maior frequência, seriam ganhos de capital comerciais, sujeitos à
tributação. Em alguns cantões há ainda a sujeição à tributação de “grandes
fortunas – wealth tax.
O mining é diverso. Caso seja uma pessoa jurídica a receita seria tributada. A pessoa física estaria sujeita à tributação na tabela progressiva. E se a
mineradora estiver localizada em outro país: há um estabelecimento permanente? O Professor Chand diz que normalmente sim.
Na China, o Governo não atribui valor às criptomoedas, de sorte que elas
não são tributadas. Na posição russa, não há regulamentação pelo Banco Central, mas eventuais operações estariam sujeitas às regras regulares de tributação. Já na África do Sul, a proposta é que tais operações sejam equiparadas a
serviços financeiros
Na França, há decisões da Suprema Corte determinado o que são e como
os bitcoins são tributados. Bitcoin é um ativo, não é dinheiro. Se você é um minerador e vende seu bitcoin, ele é resultado de seu trabalho anterior, logo segundo a Suprema Corte isso é resultado da participação do contribuinte na
criação de uma unidade de medida (unity of account).
A segunda situação é de compra de bitcoins com fins especulativos, isto é
visto como um ganho comercial, sujeito a tributação em um regime progressivo. E a terceira hipótese é a compra de bitcoins sem fins especulativos, e
vendidos ocasionalmente, o que daria ensejo à tributação de ganho de capital
sobre um ativo intangível.
4. Tributação do consumo na economia digital
A tributação na economia digital pode ser analisada sob dois escopos,
um mais amplo, dizendo respeito a tributos especiais incidindo sobre atividades digitais ou as propostas alternativas aos impostos diretos, como a equalization levy na Índia. De outro lado, em uma interpretação restrita, em que se
aborda os tributos específicos sobre o consumo (VAT e GST).
Enquanto na tributação direta há um enorme debate sobre a alocação de
competências tributárias, na tributação indireta há um certo consenso em torno do princípio do destino.
Um dos problemas trazidos pela digitalização da economia é o aumento
da importação de produtos de baixo valor agregado, importação isenta que
acaba acarretando uma perda de arrecadação, inclusive pela concorrência
com os negócios locais. A solução proposta pelo BEPS é acabar com a isenção,
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além da inclusão de um novo modelo de arrecadação focado no vendedor (que
se registra no país do destino) ou no intermediário da operação. Outro problema que se identifica concerne à prestação de serviços transfronteiriços e a
importância dos intangíveis, por exemplo, o caso das impressoras 3D.
As soluções propostas sofrem algumas dificuldades, como a ampliação
do sistema de registro, identificar quem vai se registrar. A atribuição da responsabilidade aos intermediários também acarreta alguns problemas, como a
relação entre os intermediários, quando mais de um é envolvido na operação.
Em relação à economia de compartilhamento, o Professor Baez entende
que não há diferença substancial entre essas atividades e as atividades “tradicionais”. As categorias tradicionais deveriam ser aplicadas à economia compartilhada.
No Brasil, segundo o Professor Paulo Ayres, as dificuldades da tributação
sobre o consumo iniciam-se na determinação do tributo incidente, pois há
três níveis de federação aos quais em alguma medida é atribuída a competência para tributar o consumo. Do que decorre, os conceitos existentes atualmente são aplicáveis à economia digital?
Há uma questão de qualificação. Há um problema no plano geral e abstrato, e há um problema no plano individual e concreto. Uma questão importante diz respeito ao critério da aplicação do princípio do destino, em outras
palavras, a tributação compete ao Estado da residência do contribuinte adquirente ou ao Estado onde a mercadoria foi entregue? Outra questão que se
coloca diz respeito ao local da prestação de serviços, que dificulta a identificação do ente competente para tributar.
O Professor Chand relata que, na Índia, quando se fala em economia
digital se referem a negócios altamente digitalizados, negócios realizados somente no espaço digital11:

11

Tela da apresentação utilizada durante a palestra.
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Na sequência tratou da identificação do estabelecimento permanente digital e a respectiva tributação na Índia12. Na África do Sul, não há regras especiais aplicáveis à economia digital no campo da tributação direta. No VAT,
de outro lado, diversas alterações foram carreadas em 2014. Na sequência, o
Professor Lukasz Stankiewicz relatou as regras aplicáveis na União Europeia.
5. A reforma norte-americana
É uma reforma extensiva, que impacta toda a tributação da renda federal
norte-americana, e incrivelmente, com pouca análise. É uma espécie de colcha de retalhos, resultante de inúmeras tentativas falhas de reforma. Foi uma
reforma muito rápida que se iniciou em 2017 e já está em vigor em 2018.
O contexto em que a reforma se encontra é de uma guerra comercial, e
a possível utilização das normas tributárias como meio de incentivar as empresas norte-americanas. Essa pressa na aprovação da reforma acabou gerando incoerências internas dentro da reforma. A eficiência dessa reforma depende de como os outros players responderão ao jogo, se se manterão inertes,
se responderão unilateralmente ou questionarão junto à OMC. O BEPS tornase um instrumental retórico.
Os regimes são arbitrários, não se explicando o porquê de como eles foram desenhados, além de serem imprevisíveis os efeitos dessa reforma. O que
se sabe é que eles foram feitos para endereçar os principais concorrentes globais, como por exemplo, a Irlanda.
Segundo estudos, na ausência de qualquer reação, haveria um aumento
de investimentos na ordem de 31,4% nos Estados Unidos e um aumento de
investimento no exterior na ordem de 13,4%.
Para as pessoas físicas, todas as alterações são temporárias: diminuição
temporária das alíquotas, mas houve aumento da complexidade do sistema,
apesar do corte em algumas deduções sob a justificativa de simplificação do
sistema, em verdade estabeleceram um standard duplo de dedução, com limitação em relação a determinados itens.
A reforma adota uma redução da alíquota aplicável a pessoas jurídicas
para 21%, alteração para o sistema territorial (participation exemption para dividendos). Concede deduções especiais para negócios realizados através de
partnerships. Redução da dedução de dividendos recebidos, o que criará a necessidade de planejamentos tributários para organizar as necessidades de caixa de empresas de um mesmo grupo.
As empresas podem optar por depreciar 100% dos ativos fixos. Há limites na dedução de juros de 30% da renda tributável ajustada mais a renda
12

SPINOSA, Lisa; e CHAND, Vikram. A long-term solution for taxing digitalized business models:
should the permanent establishment definition be modified to resolve the issue or should the
focus be on a shared taxing rights mechanism? Intertax v. 46, n. 6/7, jun./jul. 2018, p. 476-494.
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proveniente de juros. A reforma afirma-se territorial, mas na visão do Professor Brauner não se trata de um regime territorial, principalmente por conta
do sistema GILTI, em que prevê menos diferimento sobre rendimentos auferidos no exterior que o regime anterior. Nessa linha há um desincentivo a
manutenção de ativos tangíveis nos Estados Unidos.
O GILTI é um regime sobre capital de intangíveis no exterior, usados
como estratégia para diferimento no pagamento de impostos. O GILTI complementa as regras CFC, capturando toda a renda de intangíveis. Agora o único
diferimento possível é calculado sobre 10% dos ativos tangíveis no exterior, de
sorte que acaba sendo um incentivo para transferir ativos para o exterior.
Há ainda um regime especial dentro do GILTI, o FDII que, basicamente,
é limitado às vendas realizadas ou serviços prestados para empresas não relacionadas no exterior, o que implicaria em ofensa aos princípios da OMC.
O BEAT é uma tributação mínima aplicável sobre companhias não residentes, não alcança todos os rendimentos. Poderia haver questionamentos na
OMC por ofensa à não discriminação, até retaliações por Estados parceiros ou
eventuais acusações de violações aos acordos contra a dupla tributação.
A reforma pode acarretar em medidas defensivas e medidas ofensivas
por parte de outros países. Na primeira linha de medidas, podem ser citados:
(i) procedimentos junto à OMC; (ii) denúncia do tratado com os Estados Unidos; e (iii) adotar medidas antiBEPS mais estritas. Segundo o Professor Englisch, as duas primeiras opções acabam sendo prejudicadas por questões de
ordem fática, a saber, nenhum país denunciaria o tratado com os Estados
Unidos e porque os painéis da OMC acabaram sendo paralisados pela ausência de árbitros.
Entre as medidas ofensivas, mais prováveis de ocorrer, podem ser citadas
o aumento da competição por alíquotas, a diminuição das alíquotas efetivas e
alíquotas marginais efetivas através da concessão de incentivos de pesquisa,
por exemplo, e alguns Estados Membros da União Europeia podem tentar
acelerar as discussões relativas à tributação da economia digital.
É possível que ocorra uma alteração do fluxo de capital do Brasil para os
Estados Unidos, quando se compara a tributação na pessoa jurídica, regras
CFC etc. Algumas medidas defensivas aplicáveis seriam regras CFC, regras de
TP, regras de subcapitalização, tributação na fonte, lista negra. O Brasil dificilmente apelaria para a OMC, por ter seu próprio telhado de vidro, por ter
seus próprios subsídios.
A nível de política fiscal, o Brasil poderia diminuir a tributação na pessoa
jurídica, associando a uma tributação na distribuição de dividendos. Eventualmente adaptar o regime CFC para torná-lo mais próximo de um regime
territorial.
A redução de alíquota da pessoa jurídica com tributação de dividendos
poderia atrair mais investimentos, na medida em que incentiva a manutenção
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de capital produtivo na empresa, diferindo a tributação para o momento da
distribuição de dividendos.
A Colômbia não possui muito espaço para implementar medidas defensivas, pois implementou medidas antiBEPS logo que o projeto chegou ao seu
fim. Ainda assim, a ideia é reduzir a alíquota do imposto de renda da pessoa
jurídica, eliminar regime de “renta presuntiva”, eliminar a tributação na distribuição de dividendos, além da criação de uma isenção em investimento em
portfólio.
A Suíça recentemente reformou seu imposto sobre a renda da pessoa jurídica, as alíquotas cantonais reduziram para uma média de 13%, com um
máximo de 18 a 20%, incluindo o imposto federal13. Muitos regimes privilegiados foram abolidos por pressão europeia. Na índia também se discute a
redução da alíquota do imposto de renda para o patamar de 25%.
Aparentemente no que tange à Rússia, os hubs de investimento estão localizados na Europa, motivo pelo qual o Professor Matchekhin entende não
haver impactos diretos decorrentes da reforma norte-americana.
6. Preços de transferência
A origem das regras de preço de transferência e o princípio arm’s length
remontam à liga das Nações, uma proposta de Mitchell Carroll, que acabou
evoluindo em conjunto com a economia mundial. Com o passar do tempo,
dois grandes muros apareceram nos horizontes das regras de TP, o risco de
erosão de bases tributáveis e o risco de dupla tributação.
Com o surgimento da OCDE, esta passou a ser a plataforma de discussão
para resolver ambas as questões, principalmente a dupla tributação que se
agravou com a necessidade de receitas pelos países pós-segunda guerra mundial. A princípio a OCDE emitia orientações na medida em que os problemas
surgiam, só em 1995 é que acabou publicando a primeira versão dos Guidelines, de modo a orientar de maneira completa seja autoridades administrativas, seja contribuintes na aplicação das regras de TP.
Em 2010, houve evoluções, mas algumas questões continuaram em aberto, como a ausência de comparáveis, e novas surgiram, como o aumento do
número de operações com intangíveis. A dificuldade em estabelecer Guidelines compatíveis com todos os ordenamentos e aplicáveis por todos é muito
grande.
O projeto BEPS trouxe a discussão para uma mesa maior, permitindo
que não membros da OCDE pudessem apontar suas experiências e críticas ao
modelo. As ações do BEPS trouxeram um grande número de evoluções ao
13

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Swiss_Parliament_approves_tax_reform_package/$FILE/2018G_011235-18Gbl_Swiss%20Parliament%20approves%20tax%20reform%20package.pdf.
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modelo anterior, mas há uma série de trabalhos não terminados, porque agora a OCDE deve compatibilizar as propostas de outros países como a China e
o Brasil. O manual da ONU, atualizado em 2017, não diverge muito das Guidelines da OCDE, mas apresenta a experiência de outros países.
As políticas fiscais subjacentes às regras de TP objetivam uma adequada
alocação de renda em operações evolvendo partes relacionadas ou estabelecimentos permanentes, mas, principalmente, a eliminação da dupla tributação,
conforme ilustrado no art. 9 da Convenção modelo.
Há objetivos secundários como a simplificação da aplicação das regras
pelas autoridades administrativas, e simplificação pelos contribuintes em uma
perspectiva de compliance, diminuindo eventuais custos, além de conceder segurança jurídica.
É verdade que as ferramentas nem sempre permitem a composição desses objetivos, o que levou ao desenvolvimento de estratégias para tentar alcançá-los, como iniciativas administrativas conjuntas (auditorias conjuntas, troca
de informações, por exemplo), utilização de rulings bilaterais, aumento na
utilização de safe harbors. De outro lado, também houve uma preocupação
com a melhoria dos meios de resolução de controvérsias.
Após o BEPS, algumas questões continuaram sendo estudadas, por
exemplo, a atribuição de lucros a estabelecimentos permanentes. Também
continuaram desenvolvendo o método transacional da divisão do lucro, o método aplicável à intangíveis de difícil avaliação e estudos em transações financeiras.
Ainda estão pendentes de avaliação na prática os critérios propostos pelo
BEPS, se ainda será possível a realização de planejamentos tributários; o que
acontecerá com o lucro residual? Qual será o standard comum? Como fazê-lo
de forma prática e aceitável pela maioria dos países? Ainda há muito trabalho
a ser desenvolvido nos capítulos referentes à resolução de dupla tributação e
serviços prestados intragrupo. E, por fim, como acomodar a economia digital? Essas são as principais questões atinentes aos preços de transferência na
perspectiva internacional.
Segundo o Professor Dantas, o Brasil possui uma política fiscal internacional consolidada, alinhada com as práticas internacionais, ainda que possuindo características próprias. Questões importantes a serem endereçadas
seriam as seguintes: como os países que não adotam as Guidelines e não têm
participação significativa na economia global aplicam as regras de controle de
preços de transferência? Quais os custos para implementação e manutenção
do modelo? Não basta apenas introduzir o modelo, ele precisa ter uma eficiência dinâmica.
As principais críticas ao modelo seriam: a inaplicabilidade da comparação de preços efetivos, a prevalência da aplicação de métodos transacionais, o
grande risco de dupla tributação, a insegurança jurídica, além do alto custo
de compliance.
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O arm’s length é eficiente à tributação do prêmio de eficiência, dos ganhos de sinergia? A história mostra que inúmeros casos não foram resolvidos
pelo CUP, mas pelo TNMM. Um paper do Professor Gabriel Zuckman demostra que a transferência de lucros se encontra intimamente ligada às regras de
preços de transferência14. O estudo empírico mostra que existe uma distorção
muito grande, o lucro é movido, mas não o capital.
No que o BEPS pode ajudar o Brasil? O Brasil tem buscado alinhamento
à OCDE, a própria Lei n. 9.430/1996 estabelecia a busca pelo alinhamento.
Apesar de a própria OCDE ter questionado essa afirmação15. As normas brasileiras dão certa margem de previsibilidade, são práticas, além de protegerem
as bases tributáveis, garantindo um mínimo de tributação. O sistema da OCDE
é complexo, mais custoso. E busca um conceito inatingível: o arm’s length.
É claro que o modelo brasileiro tem problemas, ele dá margem tanto à
dupla tributação, quanto à não tributação, não possui ajuste secundário e não
possui um método razoável de resolução de controvérsias, como a arbitragem.
O modelo brasileiro tem seus méritos (ele é simples, barato, possibilita a
escolha do método sem justificativa), apesar de aperfeiçoável, principalmente
no escalonamento das margens de lucros dos setores, a partir de um estudo
técnico aprofundado.
A proposta do Professor Bianco seria ter margens de lucro variáveis dentro do setor, calculados a partir de critérios transparentes por institutos independentes. Também seria dada às empresas a possibilidade de calcular sua
margem a partir de uma análise funcional. Tais alterações já poderiam ser
implementadas com base no art. 20 da Lei n. 9.43016.
Outras questões merecem aprofundamentos, como royalties, juros e intangíveis. E o que a OCDE tem a aprender com o modelo brasileiro? É prático,
é diretamente aplicável. Além de ser recomendado pela ONU para países em
desenvolvimento.
Segundo relata a Professora Quiñones, a Colômbia seguiu a cartilha e
acabou adotando as regras da OCDE. Nesse contexto, restou com regras complexas, elevado grau de litigiosidade, dificuldade na resolução de problemas,
grandes custos para contribuintes e administração fiscal. Além disso, as autoridades não têm a competência técnica e comercial para requalificar as operações realizadas e como se alcançou determinado modelo de negócios.
14
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TØRSLØV, Thomas R.; WIER, Ludvig S.; e ZUCMAN, Gabriel. The missing profits of nations.
NBER working paper series, n. 24701, June 2018, Revised August 2018. Disponível em: <http://gabriel-zucman.eu/files/TWZ2018.pdf>.
OCDE (1997). Business and Industry Advisory Committee to the OECD, BIAC comments on tax issues
involving Brazil and the other Latin America countries. Paris: OECD Publications.
“Art. 20. O Ministro de Estado da Fazenda poderá, em circunstâncias justificadas, alterar os percentuais de que tratam os arts. 18 e 19, de ofício ou mediante requerimento conforme o § 2º do
art. 21.”
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Na Rússia, a partir de 2011, passou-se a adotar o modelo da OCDE. As
regras são aplicáveis tanto para operações transnacionais, como para operações domésticas. Não é claro na visão do Professor Matchekhin se as regras
são eficientes. Existem dois conjuntos de regras aplicáveis a preços de transferência, uma aplicável pela autoridade federal e uma aplicável pelas autoridades locais, estas últimas só podem ser aplicadas caso a GAAR identifique alguma espécie de abuso.
Apesar de não ser um membro da OCDE, a África do Sul aplica os guidelines. Apenas em 2018, é que houve o primeiro caso decidido em matéria de
transfer pricing, pois regra geral as multinacionais preferem resolver as questões através de acordos com as autoridades fiscais ou através de MAP. Os ajustes secundários são sujeitos à tributação de dividendos. Todas as regras de safe
harbor foram removidas há alguns anos. O maior problema da África do Sul é
a ausência de comparáveis, o que os leva a usar uma base de dados global.
Segundo o Professor Weber, o Tribunal de Justiça da União Europeia
deverá decidir o que ou qual princípio arm’s length é aplicável na União Europeia, a partir de casos envolvendo “state aid”. Não se sabe se são comparados
grupos empresariais ou empresas individuais, e qual o método aplicável. A
questão se desenvolve, pois a Comissão acabou aplicando standards internacionais de ALP criados em 2017 (DEMPE functions) para autuar casos de 2003.
Eles comparam grupos empresariais com empresas individuais.
A questão é que o princípio arm’s length apresenta uma certa margem de
discricionariedade, desde que baseado em fatos objetivos, de sorte que não se
pode concluir pelo “state aid” pelo mero fato de não se estar em linha com
certo princípio arm’s length.
7. Tributação de serviços na fonte
Segundo a Professora Liselott Kana, o BEPS não é um standard da OCDE,
é um standard do G-20, em que todos os membros participaram. O que não
deixa claro porque o Brasil teria dificuldade em aceitar o MLI, já que ele esteve presente durante todo o processo.
A tributação na fonte depende, inicialmente, da existência de um link
genuíno com a fonte, por exemplo, todas as remessas, todos os serviços pagos
a partir do Chile são sujeitos à tributação na fonte. O segundo passo é verificar se há um genuíno link a partir do tratado assinado atribuindo a tributação
ao país da fonte.
Em 2011, o Comitê de Especialistas em Cooperação Internacional em
matéria fiscal discutiu a possibilidade de implementar alterações ao art. 5 e a
eliminação do art. 14, porque até então os comentários eram praticamente
uma cópia dos comentários da OCDE, em decorrência de naquele órgão ter
muitos membros que também faziam parte do G-20 e da OCDE. A tributação
na fonte normalmente é autorizada por meio da existência de um estabeleci-
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mento permanente, da conexão ao art. 12, ou da conexão pelo art. 14, cujo
escopo, em alguma medida, diferencia-se do art. 7, já que naquele caso é
aplicável a regra dos 183 dias. Mas em 2012, o Comitê percebeu a necessidade
de um artigo específico para lidar com a tributação de serviços técnicos.
O art. 12-A foi desenhado de sorte a apresentar o escopo do artigo, a
possibilidade de o Estado da Fonte também tributar, a definição do que são
serviços técnicos, a regra de retrocesso (semelhante à dos arts. 10 e 11), a regra
de tributação na fonte e o que não é fonte, além de uma regra específica antiabuso.
É claro que pode haver uma sobreposição entre o art. 12-A e o art. 14,
que acabaria sendo resolvida pela quantidade de dias em que o prestador de
serviço esteve presente no Estado, se mais de 183 dias, aplica-se o art. 14, se
menos, o art. 12-A.
Na experiência chilena, ao menos três modelos são aplicados para permitir a tributação na fonte, nos primeiros tratados, aplicou o art. 14 com um
escopo amplo, com um segundo grupo de Estados conjugou o art. 5 (estabelecimento permanente presumido) com a cláusula modificada do art. 14, e por
fim, há um grupo de tratados em que o art. 14 foi eliminado, mas em compensação, incluíram-se os indivíduos sob o escopo do art. 5, § 3, b (service PE).
O Professor Ricardo Mariz de Oliveira tratou da tributação na fonte sob
a perspectiva da legislação doméstica brasileira, reiterando a repartição de
competências entre Estados e Municípios. Acentua que muitos serviços tradicionais são realizados de formas novas, o que não implica alteração no seu
espectro econômico social.
A diferenciação entre serviço técnico e serviços gerais é comum na legislação brasileira, na legislação do imposto sobre a renda corporativo, especificamente quanto à limitação da dedução de até 5% da receita líquida da venda
de produtos produzidos com a utilização de um direito protegido com patente
ou uma informação técnica, administrativa ou semelhante.
Como se distingue royalty de assistência técnica, de prestação de serviços
técnicos? Há ainda serviços técnicos que não são considerados assistência técnica. A jurisprudência assentou que são considerados serviços de assistência
técnica sujeitos a essas limitações aqueles em que há transferência de know-how do provedor para o adquirente.
Regra geral, aqui se tributa a uma alíquota de 25%, caso se trate de serviço técnico, há uma redução de alíquota de 10% do imposto de renda, mas
aplica-se uma CIDE de 10% – hoje qualquer serviço técnico é sujeito à CIDE.
Discute-se no Brasil se a CIDE é um treaty overriding ou treaty dodging.
A Índia é famosa pela retenção na fonte, a definição de royalties é bem
ampla na legislação doméstica e normalmente adota a definição do modelo
ONU. A tributação de software não é clara, e atualmente uma das maiores
questões atuais na Índia. Em se tratando de softwares padrão, entende-se que
o pagamento é de royalties. Em relação aos pagamentos por serviços técnicos, a
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legislação doméstica indiana é muito ampla, e há uma manifestação da Receita
Federal afirmando que serviços técnicos estão sujeitos ao art. 21 (outros serviços), o que o Professor Chand entende ser de constitucionalidade duvidosa.
Em alguns tratados, como o assinado com o Canadá e os Estados Unidos,
há uma cláusula de tributação de serviços técnicos veiculadas no art. 12. Há
um grande número de casos envolvendo a tributação de royalties e serviços de
assistência técnica.
A China incluiu a tributação de serviços técnicos na regra de contratação
de serviços (rent a service fees). Na Rússia, não há conceito de estabelecimento
permanente de serviços, muitos serviços não são sujeitos à tributação na fonte,
apesar de dedutíveis. As autoridades fiscais tentam utilizar a norma antielisiva
doméstica para requalificar os pagamentos por serviços, como se fossem dividendos, doações: “Serviços prestados a partir das Ilhas Virgens Britânicas?
Não parece factível.
Na África do Sul, algumas receitas são tributadas a partir de regras de
fonte presumida. Regra geral, não adotam uma cláusula referente à tributação de serviços técnicos nos tratados. Em 2016, tentou-se introduzir uma retenção na fonte sobre serviços técnicos de administração e consultoria, o que
foi afastada antes de sua implementação em 2017 por violação à boa-fé nos
termos dos tratados. Agora há a necessidade de declarar os pagamentos realizados para prestadores de serviço não residentes.
8. O instrumento multilateral
Segundo o Professor Chand, o direito tributário internacional pauta-se
em três standards: Estados são soberanos e desejam decidir seus sistemas tributários; Estados entram em tratados em negociações bilaterais; Estados emitem regras de transfer pricing para alocar adequadamente os rendimentos de
grupos multinacionais.
O projeto BEPS veio em resposta à má utilização dos standards pelos Estados, e trouxe o Instrumento Multilateral como instrumento para uma rápida introdução das medidas propostas para a adequação de regras convencionais. E veio assim estruturado:
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O MLI é um instrumento flexível, aplicável somente a tratados cobertos,
os Estados podem optar por não indicar o tratado no MLI, preferindo por
cumprir os standards mínimos em negociações bilaterais.
A OCDE é o órgão responsável pelo depósito dos instrumentos, muito
semelhante a uma plataforma que aproxima os países. É uma espécie de Tinder em que os países indicam os critérios e os países em que eles estão interessados, e caso seja um interesse mútuo, há um match, e verifica-se um tratado
coberto. O MLI suplementa os tratados existentes, adicionando, emendando
ou substituindo provisões do tratado indicado. Os Estados podem fazer alterações no tratado em negociações bilaterais.
A implementação do MLI não é imediata, ela é diferida no tempo, a depender da cláusula que se está falando. Há um escalonamento de efetividade
no tempo. Interessante notar que os países que deram o player na implementação do MLI não são players fortes no mercado internacional.
Enfim, a alteração do objetivo do tratado pode ser mudada pelo MLI?
Não seria contraditório introduzir uma norma PPT em um acordo voltado a
evitar a dupla tributação. Algumas questões interpretativas poderiam ser suscitadas, qual o papel dos relatórios do BEPS e do explanatory statement na interpretação dos tratados? Eles são vinculantes para os países membros do inclusive framework?
O Brasil não assinou o MLI, sob o fundamento de que era um instrumento complexo, que demandaria maior tempo de análise, isso iria contra a
política fiscal brasileira de negociar bilateralmente, e, por fim, o Brasil tem
poucos tratados.
O Professor Polizelli questionou se o modelo multilateral será o novo
modelo de negociação de tratados, se haverá um novo ou novos MLI. Pergunta ainda como ficará o regime jurídico das holdings.
O Professor Roberto Vasconcellos pergunta se o MLI não provoca um
desvirtuamento em massa do objetivo dos tratados de evitar a dupla tributação e promover o desenvolvimento econômico ao trazer para os tratados o
combate ao abuso, o combate ao planejamento agressivo com muito peso.
Segundo o Professor Marcus Gomes, os países não vão deixar de aplicar
regras unilaterais para alcançar novas bases tributáveis. Não vê instrumentos
multilaterais como um novo modelo de negociação pela dificuldade de encontrar consenso. Além disso, entende que não vê problema de constitucionalidade com a regra PPT.
Para o Professor Chand ainda haverá espaço para planejamento tributário após o BEPS, apenas se mudará a forma como ele é feito. As holdings sem
substância não terão acesso aos benefícios do tratado, enquanto as que têm
poderão ter acesso aos benefícios. Apesar de as regras PPT serem subjetivas,
de sorte que a resposta poderá ser alterada a depender do Estado aplicando a
cláusula.
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9. Resolução de controvérsias
O que os Estados estão afirmando quando adotam procedimentos amigáveis (MAP)? Os MAP vão além das regras de preços de transferência. Eles
vão além até do imposto de renda, também poderiam ser usados para resolver
problemas de impostos incidentes sobre heranças.
As estatísticas mostram que 75% dos casos levados a MAP terminam com
o alívio da dupla tributação, mas ainda há um alto percentual de casos não
resolvidos. E as reformas internacionais atuais tendem a criar mais casos de
dupla tributação, mais casos sujeitos a MAP. O aumento também poderia ser
atribuído ao aumento dos fluxos de informações entre os países, que terão
uma visão global dos negócios e da renda tributável das empresas, e acabaram
litigando por uma maior participação no “bolo”.
Muitos países levantam barreiras de ordem constitucional para negar a
aplicação do MAP, como a soberania e a legalidade. Mas olhando para a substância, o MAP deveria somente promover o alívio da dupla tributação de acordo com o determinado no tratado. Então nem o MAP nem a arbitragem poderiam em teoria dar azo a soluções que ultrapassassem o conteúdo do tratado, não devendo ser motivo de preocupação para os Estados signatários.
E na opinião do professor, a questão da legalidade deveria ser colocada
em perspectiva, de acordo com o modo como o MAP ou a arbitragem é realizada. Se estamos diante de um painel de experts que propõem a solução mais
correta para o caso, ou se estamos diante de uma arbitragem baseball, o sentimento de correição em relação à decisão será diverso.
O grande ponto é que os Estados não querem deixar nas mãos de indivíduos particulares, os árbitros têm muito pouca autonomia, e as decisões poderiam ser controladas pelos Estados tanto em seu aspecto formal como inclusive material. As propostas do MLI acabam se mostrando como melhorias tanto
em relação ao modelo adotado atualmente, como em relação ao local em que
pode ser apresentado.
Ainda há muitas controvérsias relacionadas à opção pela arbitragem no
17
MLI , com uma baixíssima adesão. Não há como se determinar ainda se o
MAP, principalmente a arbitragem, será o vetor que resolverá as demandas
internacionais.
O Professor Heleno enfatiza que o art. 25 dos tratados foi muito maltratado pelos países, tendo recebido maior atenção nos últimos anos, principalmente com o advento do MLI. O art. 25 demanda a aplicação das regras e

17

SCHIAVINI, Simone. The MLI’s arbitration clause: how many bilateral tax treaties are actually
covered? Tax Notes international, 6 de agosto de 2018, p. 591-598. Disponível em: <https://www.
taxnotes.com/tax-notes-international/base-erosion-and-profit-shifting-beps/mlis-arbitrationclause-how-many-bilateral-tax-treaties-are-actually-covered/2018/08/06/288jw>.

30

ANAIS – VII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO INTERNACIONAL

princípios de interpretação internacional. Há uma preocupação com o prazo
limite para apresentação do MAP.
No Brasil, embora exista um projeto de Lei acerca da Lei Geral de Transação tributária, não há uma lei prevendo a aplicação da arbitragem em matéria tributária, embora já exista arbitragem para resolução de demandas privadas e de arbitragem para a administração pública limitada a algumas matérias.
Só recentemente a Instrução Normativa n. 1.669/2016 veio publicizar e
normatizar os procedimentos do MAP no Brasil, que, na visão do Professor
Heleno, não viola o princípio da legalidade por estar em linha com o quanto
previsto nos tratados internacionais. Claro que na relação bilateral dos Estados ainda se depende da vontade dos Estados de implementar as soluções alcançadas no MAP.
A ONU levanta alguns obstáculos em relação à aplicação do MAP, principalmente pela via arbitral, como os custos do procedimento, a inexperiência
como árbitro ou em relação à própria arbitragem, além da questão da transparência da decisão e de sua aplicação. Para o Professor Heleno talvez o grande obstáculo seja um problema de confiança em relação à administração pública.
O Professor Paulo Victor Vieira da Rocha enumerou uma série de perguntas instigantes, como em relação à vinculabilidade do MAP em relação às
autoridades fiscais e aos órgãos da administração pública, como o Poder Judiciário. Essa vinculação do Judiciário é plena, ou o contribuinte poderia contestar a decisão sob o fundamento de que a interpretação dada não cabe no
quadro normativo do tratado?
É necessária a previsão em legislação doméstica dessa vinculabilidade,
ou ela derivaria diretamente do instrumento internacional? Essa vinculabilidade é medida de eficácia do MAP?
Em relação ao Brasil, poderia a IN restringir o acesso ao Judiciário ou ao
processo administrativo fiscal? Isso não incorreria em uma ilegalidade da IN?
De sua parte a Professora Priscila Vergueiro acrescenta que a IN acaba
restringindo os direitos dos contribuintes, e violando parte das melhores práticas estabelecidas no Plano de Ação 14 do BEPS. E instiga os professores a se
posicionarem como otimistas ou pessimistas em relação à arbitragem.
O Professor Gutmann pontua que a arbitragem no contexto das Convenções para evitar a dupla tributação não se confunde com a arbitragem comercial, os árbitros naquele caso não tomam decisões vinculantes. Os Estados
podem tomar decisões diversas daquelas propostas pelos árbitros, que só se
tornam vinculantes caso os Estados não cheguem a decisão diversa.
Já em relação ao pessimismo ou ao otimismo, afirma que o resultado
pode variar de acordo com o estado de desenvolvimento do país, talvez haja
uma maior resistência por parte dos países em desenvolvimento e menor resistência dos países desenvolvidos.
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O Professor Heleno, de sua parte, mostrou-se extremamente otimista em
relação à arbitragem. Quando interpretativo, em sua visão, o MAP seria o
equivalente a uma consulta para as partes envolvidas, daí exsurge a questão
quanto ao vínculo em relação aos outros contribuintes. O mesmo ocorrerá
com a arbitragem, cujo resultado não será erga omnes. Segundo o Professor
Heleno, a IN não está com eficácia plena, pois depende da análise do Forum
on Tax Administration MAP.
10. Single taxation como política fiscal: o caso dos híbridos
Sobre este painel, remetemos à resenha de Rodrigo Maito da Silveira
nestes anais, que com muita precisão delimitou os principais argumentos e
discussões que permearam as apresentações.
11. O Principal Purpose Test
A palestra acerca da cláusula PPT foi uma das mais interessantes do Congresso, não só por tratar de tema de nossa predileção18, mas pelo interessante
debate que se desenvolveu entre os palestrantes Dennis Weber19 e Humberto
Ávila, que acabaram sendo reportados no artigo do Professor Gerd Rothmann.
A controvérsia girou em torno da violação do princípio da segurança jurídica pela aplicação da cláusula PPT, uma vez que não haveria previsibilidade
em sua aplicação. Para o Professor Humberto, o teste é incompatível com a
segurança jurídica, pois não existe um grau de certeza grande, não há uma
necessidade de comprovação, não é mínimo, não é claro e nem previsível.
Objetividade ontológica verificar se aquilo que se está avaliando pode ser
verificado no mundo real. A objetividade também pode ser epistêmica, no
sentido de justificação versus arbitrariedade, que se garante através de critérios intersubjetivamente controláveis. A objetividade que se busca no direito
tributário é uma conjugação das duas, prevalecendo a epistêmica, devendo ser
conjugados três elementos, a hipótese, os meios de prova e o critério inferencial entre os elementos de prova e a hipótese sustentada.
As provas devem ser admissíveis (quando forem lícitas, confiáveis, precisas e relevantes) e suficientes (quando forem completas, diversificadas e coerentes). Além disso, qual o grau de probabilidade do direito tributário? Grau
de prova irrefutável, prova acima de qualquer dúvida razoável, prova clara e
convincente ou prova da verossimilhança razoável20?

18
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PRZEPIORKA, Michell. Um novo standard de abuso no direito fiscal europeu. Revista Direito
Tributário Internacional Atual n. 03. São Paulo: IBDT, 2018, p. 86-109. Disponível em: <http://
www.ibdt.org.br/RDTIA/3/um-novo-standard-de-abuso-no-direito-fiscal-europeu/>.
WEBER, Dennis. M. (2017). The reasonableness test of the Principal Purpose Test Rule in OECD
BEPS Action 6 (Tax treaty Abuse) versus the EU principle of legal certainty and the EU abuse of
law case law. Erasmus law review, 48-59. DOI: 10.5553/ELR.000081.
ÁVILA, Humberto. Teoria da prova: standards de prova e os critérios de solidez da inferência
probatória. Revista de Processo v. 282, 2018, p. 113-139.
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No direito tributário, na visão do Professor Humberto, a prova deve ser
clara e convincente, além de ter critérios intersubjetivamente controláveis, enquanto a cláusula PPT assume como standard de prova a verossimilhança razoável, e não possui critérios controláveis. Não há objetividade ontológica,
nem epistêmica.
Nesse sentido, é compatível com a segurança jurídica uma cláusula geral
antielisiva que busca a intenção do contribuinte? Isso não iria contra a racionalidade dos arts. 113 e 118 do CTN, que indicam a necessidade de termos
objetivos na determinação do fato gerador?
Em sentido contrário, o Professor Weber sustenta que em muitas regras,
inclusive de direito penal, confundem aim com purpose, que permitem uma
análise objetiva, a partir dos fatos e circunstâncias, da intenção do agente.
Que não há um standard baixo de prova, pelo contrário, ele seria muito alto.
Nesse sentido, a cláusula estaria em linha com a segurança jurídica.
O Professor Marcos Neder relata que no Brasil, as autoridades fiscais já
aplicam uma regra antielisiva no direito doméstico com um alto nível de subjetividade, e que provavelmente o fará com a aplicação da cláusula PPT.
Para o Professor Gerd, o BEPS é um “military approach”21 que fornece
armas para os Fiscos, criando mais problemas que soluções. É uma cláusula
indeterminada e subjetiva como qualquer outra cláusula antielisiva. A utilização de expressões amplas serve para abarcar os conceitos de vários países22.

21

22

Sobre o tema: SCHOUERI, Luís Eduardo. The BEPS Project: still a military approach. In: PISTONE, Pasquale; e WEBER, Dennis (org.). The implementation of anti-BEPS rules in the EU: a comprehensive study. Holanda: IBFD, 2018, p. 15-34.
A opinião do Professor Gerd pode ser encontrada no artigo O Principal Purpose Test Previsto na
Ação 6 do BEPS, nestes anais.
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Resumo
As criptomoedas e o blockchain ganharam relevância no cenário econômico, em função do crescimento do valor da principal das moedas
digitais, o Bitcoin. Devido à atenção atraída pelo aspecto financeiro da
tecnologia, também verificou-se potencial no blockchain, base tecnológica deste criptoativo monetário ou financeiro. No entanto, surgiu
uma série de incertezas no mundo jurídico acerca de sua legalidade,
classificação jurídica e tributação. Assim, o objetivo primordial deste
trabalho é relatar o que foi debatido no painel sobre blockchain e criptomoedas durante o VII Congresso Internacional de Direito Tributário, organizado em parceria pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário e pelo Departamento Econômico Financeiro da Faculdade de
Direito da USP.
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direito tributário, direito tributário internacional.
1. Introdução
A Economia Digital mudou drasticamente a forma de fazer negócios,
uma disrupção tão intensa que já a equiparam a uma “Revolução Industrial”.
O que para muitos não poderia ser sequer imaginado há 20 anos, já se tornou
realidade devido à economia digital e suas ferramentas tecnológicas. As novas
tecnologias da economia digital podem capturar, processar e analisar uma
grande quantidade de dados em um curto período de tempo, refinando-os
com uma qualidade sobre-humana, acelerando em grande escala a subversão
dos meios de produção, algo sequer imaginado por Marx em sua obra sobre
o Capital1. Os erros da teoria marxista não chegam a ser compensados por

1

MARX, Karl. Das Kapital. Colônia: Parkland, 2001. Tomo I, Seção IV. O autor tem outros trabalhos em que trata da tecnologia e o capital, no mesmo sentido.
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alguns acertos, mas é fato que a evolução da humanidade veio por meio dos
avanços tecnológicos que “sequestraria a capacidade produtiva total do trabalhador”. O que chama a atenção no avanço tão rápido da tecnologia é o despreparo da humanidade para reagir socialmente a esse fenômeno, sob diversos aspectos. O “sequestro” é “libertado” pelo resgate da capacidade do humano em se reinventar. As estatísticas demonstram até recentemente que a tecnologia criou mais empregos do que destruiu nos últimos 140 anos2. Resta
saber como se dará isso num cenário de substituição dos meios de produção e
seus agentes por máquinas e, campo da tributação, serão tributados os robôs?
Em que pese os inegáveis benefícios das novas tecnologias para o homem, persistem dúvidas sobre como tratar a nova economia digital em diversas áreas de regulação do Estado, inclusive no que concerne à questão fiscal.
Atenta aos problemas trazidos pelo negócio digital, a Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Económico – OCDE – criou o projeto Base
Erosion and Profit Shifting – BEPS – visando realizar uma análise de estratégias
de evasão fiscal, que exploram lacunas e incompatibilidades entre leis tributárias para deslocar artificialmente os lucros para locais com baixa ou nenhuma
tributação. Desse estudo surgiram diversas recomendações para serem adotadas em grupo por meio de organismos supranacionais e individualmente, em
cada jurisdição3.
O relatório final da Ação 01: Abordando os Desafios Tributários da Economia Digital, emitido em setembro de 2015, asseverou que as rápidas mudanças que estamos passando levaram ao crescimento de dúvidas quanto à
possibilidade e o local da tributação das operações, apontando algumas operações que vinham crescendo à época da análise e que, provavelmente, criam
desafios tributários por sua essência disruptiva, tal como: Internet of Things
(IoT), Impressoras 3D, Troca de Dados Pessoais, Inteligência Artificial e Criptomoedas4. O relatório da OCDE de 2018 sobre o mesmo tema é ainda mais
desafiador, visto ser posterior ao Relatório BEPS e diversas medidas legislativas ocorridas nas diversas jurisdições que integram essa entidade supranacional5. O problema central da economia digital segue na criação de valor e a

2

3

4

5

ALLEN, Katy. Technology has created more jobs than it has destroyed, says 140 years of data. Disponível
em: <http//www.theguardian.com>. Acesso em: 25 fev. 2019.
ZILVETI, Fernando Aurelio. A evolução histórica da teoria da tributação. São Paulo: Saraiva, 2017,
p. 457.
Tradução livre: OECD. Addressing the tax challenges of the digital economy. Action 1: 2015, p.
42. Disponível em: <https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/addressing-the-tax-challenges-ofthe-digital-economy-action-1-2015-final-report_9789264241046-en#page6>. Acesso em: 10 set.
2018.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) released Tax Challenges
Arising from Digitalisation – Interim Report 2018 (the Interim Report) in connection with Action
1 of its Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). On 16 March 2018.
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dificuldade de tributar sua expressão econômica, onde cobrar e como organizar as diversas jurisdições em torno de um tema tão desafiador, sem que se
imponha a guerra de todos contra todos, o que não levaria a parte alguma
senão à completa erosão das bases tributárias.
Nesse ambiente de incerteza surgiram a Criptomoedas, também conhecidas como moedas digitais, ganhando um espaço de destaque no mercado
financeiro nos últimos anos, devido à sua expressão monetária, dúvidas acerca de sua legalidade e tributação. No mesmo sentido, o blockchain, que surgiu
como base dos principais criptoativos, passou a ser visto como uma possível
solução para alguns problemas tributários, utilizável potencialmente como
base para outros dados necessários à administração tributária. Desse tema
tratou Englisch didaticamente ao explicar o que vem a ser e como o Fisco se
prepara para enfrentar as ferramentas digitais6. Em outra ocasião o mesmo
autor procurou desenvolver sua crítica sobre o que tributar e como tributar a
riqueza digital, afinal: os robôs serão tributados como se contribuintes fossem7?
Assim, o objetivo preliminar deste ensaio é apresentar o conceito e os
maiores desafios da tributação do que são o blockchain e as criptomoedas respeitando as limitações impostas pelo sistema tributário brasileiro e comparado. Os debates ocorridos durante o VII Congresso Internacional de Direito
Tributário também serão levados em consideração como bases subsidiárias
deste trabalho.
2. Conceito de blockchain
O blockchain surgiu junto com a primeira das moedas digitais, o Bitcoin.
A tecnologia criada para ser simplesmente a base da moeda virtual é uma
técnica segura de transações digitais.
O blockchain visa a descentralização como medida de segurança para
proteger seu conteúdo, que é registrado em uma cadeia de dados compartilhada entre todos os computadores da rede, criando um índice global e criptografado, sendo as informações armazenadas em cada nó (leia-se, dispositivo
participante da rede), protegendo, assim, os integrantes de falsificações (já
que um fraudador terá de alterar individualmente todos os nós), sendo a própria rede responsável pela validação de cada transação. Isso permite que as

6

7

ENGLISCH, Joachim. VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional. Painel: Tributação de blockchain/criptomoedas. Disponível em: <http://ibdt.org.br/site/congressos/congresso-2018/>. Acesso em: 25 fev. 2019.
ENGLISCH, Joachim. Taxing robots? Science Po – Centre For European Studies and Comparative
Politics. CEE General Seminar. Disponível em: <https://www.sciencespo.fr/centre-etudes-europeennes/sites/sciencespo.fr.centre-etudes-européennes/files/Sem%20181204%20SGCEE%20Englisch.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2019.
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inúmeras transações sejam efetuadas desde um porto seguro para outro porto
de igual segurança em relação aos dados, de modo que nada se perca, ao
mesmo passo que ninguém exerça domínio sobre o que está sendo intercambiado ou sobre quem guarda os dados. Aqui o primeiro desafio ao conceito de
jurisdição, corrompido em sua essência pela ferramenta digital dos algoritmos.
A base do projeto blockchain pode ser exemplificada em sete princípios
capitais, quais sejam:
1. Integridade da rede – A confiança é intrínseca, não extrínseca. A integridade está presente em toda etapa do processo, devido à criação
de um mecanismo capaz dar credibilidade via criptografia inteligente
a toda e qualquer transação através da rede.
2. Poder distribuído – O sistema distribui poder através de uma rede
ponto a ponto sem nenhuma central de controle, nenhuma parte isolada pode alterar a rede sem o conhecimento dos demais nós.
3. Valor como incentivo – O sistema alinha os incentivos de todos os participantes. Algum símbolo de valor é essencial para o alinhamento e
manutenção do sistema.
4. Segurança – Medidas de segurança estão incorporadas na rede sem
nenhum ponto de falha, e fornecem não só confidencialidade, mas
também autenticidade e aceitação geral entre os membros. Qualquer
um que queira participar deve usar criptografia distribuída de chave
pública.
5. Privacidade – Ao eliminar a obrigação de confiar nas outras pessoas,
o sistema elimina a obrigação de conhecer a identidade real dos demais nós, não é apresentado como requisito para a utilização do software o fornecimento de quaisquer dados pessoais.
6. Direitos preservados – Direitos de propriedade são transparentes e
executáveis, liberdades individuais são reconhecidas e respeitadas. O
PoW exigido para originar as moedas também contém o registro cronológico das transações (e, portanto, de sua titularidade). O blockchain
acaba por confirmar a propriedade de cada moeda em circulação, já
que toda transação é imutável e irrevogável.
7. Inclusão – A economia trabalha melhor quando ela funciona para
todos, qualquer um pode utilizar a tecnologia do blockchain através da
“Verificação de Pagamento Simplificado”, que pode funcionar em até
mesmo telefones celulares8.

8

TAPSCOTT, Don; e TAPSCOTT, Alex. Blockchain revolution: como a tecnologia por trás do Bitcoin está mudando o dinheiro, os negócios e o mundo. São Paulo: Editora SENAI-SP, 2016, p.
60-84.
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Na prática as transações são verificadas por meio de um uso inteligente
da criptografia de chave pública. Tal mecanismo exige que a cada usuário
sejam atribuídas duas “chaves”, uma privada, que é mantida em segredo
(como uma senha), e outra pública, que pode ser compartilhada com qualquer
um. É quase impossível corromper o bloco anterior, a não ser que se consiga a
façanha improvável de reescrever todo o bloco e isso ainda passaria por alterar o “hash”, o que causaria a mudança nos demais “hashs”. O blockchain é
ainda seguro contra os chamados ciberataques, uma vez que eles somente são
capazes de atingir um pedaço do bloco, facilmente recuperável pelo blockchain9.
A transferência de propriedade dos bitcoins é registrada, carimbada com
data e hora e exposta em um “bloco” do blockchain. A criptografia de chave
pública garante que todos os computadores na rede tenham um registro constantemente atualizado e verificado de todas as transações dentro da rede Bitcoin, o que impede o gasto duplo e qualquer tipo de fraude (devido à distribuição, os custos para fraudar a rede seriam maiores que qualquer benefício
financeiro decorrente). Outro aspecto positivo do blockchain reside na forma
de arquivo desse fenômeno, pois o bloco se presta de networks públicos e privados, em que nenhum deles detém o controle das informações, de forma que
apenas determinadas pessoas estão autorizadas a aceder a determinado bloco
ou número de blocos, de modo que apenas em teoria seria possível alguém
deter todo o controle do blockchain, o que não altera a qualidade do blockchain
como um todo10.
Apesar da tecnologia ter surgido como base para as moedas digitais, sua
aplicação pode ser muito maior. Esse novo livro-razão digital das transações
econômicas pode ser programado para gravar praticamente tudo de valor e
importância da humanidade: certidões de nascimento e de óbito, certidões de
casamento, ações e títulos de propriedade, diplomas de ensino, contas financeiras, procedimentos médicos, créditos de seguros, votos, proveniência de
alimentos e tudo o mais que possa ser expresso em código11. Para todo o processo, muita estrutura de equipamentos, energia e serviços é demandada, de
sorte que a remuneração sobre isso representa uma riqueza de interesse do
Fisco, mesmo que seja paga por moedas virtuais como o Bitcoins, por exem-
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ENGLISCH, Joachim. VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional. Painel: Tributação de blockchain/criptomoedas. Disponível em: <http://ibdt.org.br/site/congressos/congresso-2018/>. Acesso em: 25 fev. 2019.
ENGLISCH, Joachim. VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional. Painel: Tributação de blockchain/criptomoedas. Disponível em: <http://ibdt.org.br/site/congressos/congresso-2018/>. Acesso em: 25 fev. 2019.
TAPSCOTT, Don; e TAPSCOTT, Alex. Blockchain revolution: como a tecnologia por trás do Bitcoin está mudando o dinheiro, os negócios e o mundo. São Paulo: Editora SENAI-SP, 2016, p. 37.
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plo. A renda gerada pela economia digital tem inegável interesse público, que
tem se mostrado incapaz até o momento de identificar o fato gerador, o que
diria tributar essa renda.
Nesse contexto, muito se discute sobre os efeitos tributários que poderiam decorrer da utilização da plataforma, sendo este um dos principais tópicos do VII Congresso Internacional de Direito Tributário, organizado em parceria pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário e pelo Departamento Econômico Financeiro da Faculdade de Direito da USP. A temática da tributação
dos serviços digitais está diretamente ligada ao blockchain e como algumas
jurisdições estão lidando com isso, com maior ou menor grau de intervencionismo. A União Europeia sequer logrou ainda criar um ambiente seguro para
conter os negócios digitais, identificando o sujeito passivo e o objeto da tributação. Teve que lançar mão de instrumentos generalizantes e arbitrários, com
alto grau de presunção12.
O que se diz sobre as transações peer to peer faz do blockchain um desafiante sistema não só para a tributação, mas também para estruturas tradicionais
de regulação no direito, como o que seria direito público e direito privado. O
conceito “público” para essa tecnologia não significa detido pelo poder público, regulado pelo direito público. Num sistema público de blockchain você
pode ter certeza da segurança da informação intercambiada em blocos. É
praticamente impossível de manipular os dados armazenados num bloco, tendo em vista que os custos para alterar toda a rede seriam, provavelmente,
muito maiores que os benefícios decorrentes do ilícito. Da mesma forma você
não tem um agente fiduciário, como uma grande instituição privada ou até
mesmo pública, como um Banco Central ou uma Receita Federal. Isso faz do
blockchain os que se denomina por trust machine. Dada a confiança que essa
estrutura proporciona ao sistema de armazenamento e troca de dados, a moeda criada sob tais princípios de segurança conquistou rapidamente o interesse
dos usuários.
3. Conceito de criptomoeda
O primeiro e até o momento mais conhecido dos criptoativos é o Bitcoin,
moeda digital que ganhou notoriedade ao redor do mundo em 2017 por atingir um relevante valor de cotação no mercado virtual de câmbio de moedas
igualmente virtuais.
A principal característica dessa moeda, assim como as demais congêneres é justamente ser independente de qualquer autoridade monetária para lhe
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ENGLISCH, Joachim; e BECKER, Johannes. EU digital service tax: a populist and flawed proposal. Kluwer International Tax Blog. Disponível em: <//http//:www.kluwertaxblog.com>. Acesso em:
2 fev. 2019.
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conferir convertibilidade, cotação, regulamentação, controle e fiscalização.
Não há qualquer possibilidade de ingerência de um Banco Central sobre esses
ativos financeiros, pelas próprias características tecnológicas do blockchain, já
ressaltadas acima.
A principal das criptomoedas surgiu com o artigo “Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system”, divulgado em 31 de outubro de 2008 por uma
pessoa ou grupo chamado Satoshi Nakamoto no portal de discussão sobre criptografia metzdowd.com e posteriormente republicado no portal bitcoin.org13.
A proposta do artigo era a criação de uma modalidade de pagamento direta
que não dependesse de uma autoridade central para emitir e controlar as
moedas, vinculada a um sistema que garantisse a autenticidade e, principalmente, prevenisse o gasto duplicado, que foi chamado de blockchain.
A ideia de Satoshi surgiu da “fragilidade” do sistema financeiro baseado
na confiança nas instituições bancárias, dado que as transações bancárias
completamente irreversíveis não são possíveis, tendo em vista que as instituições financeiras não podem evitar mediar disputas financeiras.
O custo desta mediação aumenta os custos de transação, criando então
um valor mínimo para uma operação ser viável, acabando com a possibilidade
de existirem transações pequenas e casuais, existindo também um grande
risco financeiro, já que não há como fazer pagamentos não estornáveis para
serviços não estornáveis. Um certo percentual de fraude era visto como inevitável já que até o momento de publicação do artigo a única forma de garantir
o pagamento e afastar a incerteza do estorno de valores era através de uma
moeda física, não existindo um mecanismo que fizesse o mesmo pela internet,
sem um intermediário confiável. Essa ideia, porém, foi superada.
Mas já que não existe uma autoridade central para emitir moedas e fiscalizar transações, como a rede proposta por Satoshi iria se sustentar? A solução proposta foi a transferência da confiança depositada em um terceiro (ex.:
Banco Central) para o próprio sistema, o blockchain. Toda moeda da rede
nasce como contrapartida a uma prova de trabalho (Proof of Work – PoW) dos
membros do blockchain, que usam o seu poder computacional para sustentar a
infraestrutura necessária para manter, autenticar e realizar transferências na
rede, mantendo-as em um histórico público que qualquer membro da rede
pode acessar.
Na medida que mais capacidade computacional é dedicada ao processo
de mineração, o protocolo incrementa a dificuldade do problema matemático, assegurando que bitcoins sejam sempre minerados a uma taxa previsível e
limitada.

13

NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system. Disponível em: <https://
bitcoin.org/bitcoin.pdf>. Acesso em: 11 set. 2018.
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No caso do Bitcoin, a oferta crescerá de forma paulatina, preestabelecida
e conhecida por todos os usuários até alcançar o limite máximo de 21 milhões
de unidades ao redor do ano de 2140. Cada bitcoin conta com oito casas decimais, o que permite aos usuários realizar transações com frações de um bitcoin, sendo possível aumentar a quantidade de casas decimais por meio do
consenso entre todos os usuários da rede. O sistema está preparado para tal
aperfeiçoamento, não constituindo em impeditivo para que a moeda continue
a ser utilizada de modo perpétuo14. Ademais dos aspectos técnicos da criptomoeda, expostos acima, neste ensaio o que foi levado em consideração foi
como esse ativo financeiro pode ser tributado e qual tributo incide sobre a
riqueza gerada.
4. A tributação da criptomoeda ou de outras expressões da economia
digital
O primeiro alerta em relação à criptomoeda diz respeito à sua volatilidade; um segundo alerta a ser observado é a falta de conceito definido pelas
autoridades que, no Brasil, deixam o cidadão sem qualquer segurança jurídica15. Em outras jurisdições, como o Japão, ao definir a criptomoeda como
moeda. Outros países europeus classificam a criptomoeda como ativo financeiro, fato que altera bastante a polêmica sob o aspecto da tributação. Ao não
existir um consenso sobre a natureza jurídica da criptomoeda, para fins deste
ensaio, assumimos a posição majoritária de tratar a criptomoeda como ativo
digital e a partir daí analisar as consequências fiscais. Também é preciso considerar que o contribuinte siga a regulação da jurisdição à qual está submetido.
4.1. Mineração
O processo de mineração consiste em adicionar registros de transações
ao livro-razão público da criptomoeda, confirmando transações e dando publicidade a elas, distinguindo transações legítimas de tentativas de reúso. O
processo é complexo e de uso intensivo de recursos do próprio sistema de
troca de dados, de forma a permitir o registro constante de criação de novos
blocos. Como se trata, afinal, de blockchain, trabalha-se num ambiente absolutamente seguro.
O propósito fundamental da mineração é permitir aos integrantes da
rede alcançar um consenso determinístico seguro e inviolável. Como contra-
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ULRICH, Fernando. Bitcoin: a moeda na era digital. São Paulo: Instituto Ludwig Von Mises Brasil, 2014, p. 69.
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partida ao processo de manutenção do sistema e com o propósito de disseminar novas moedas de uma maneira descentralizada bem como motivar pessoas a prover segurança ao sistema, o sistema “remunera” os mineradores de
duas formas, com “novas” moedas digitais ou com “preço” por transações
completadas. Portanto, toda a vez que o minerador “descobre” uma moeda,
integral ou parcialmente, recebe uma remuneração por isso.
Mas a questão primordial que discutiremos será: como essas duas operações devem ser tributadas? O Internal Revenue Service (IRS, Receita Federal
dos Estados Unidos da América – EUA) ao analisar o tema entendeu que a
remuneração decorrente da atividade de produção de moedas digitais se qualifica como rendimento de trabalho autônomo, se não feito na condição de
empregado, incidindo sobre a operação o imposto de trabalho próprio (self-employment tax), enquanto ao existir uma empresa, os mineradores trabalham
como empregados e a atividade empresarial deverá ser tributada como qualquer outra16. Se o Brasil seguir esse exemplo americano, que parece razoável,
a tributação do “minerador” como autônomo, a arrecadação estaria resolvida
pragmaticamente, desde que o trabalhador autônomo cumprisse as regras de
compliance perante o Fisco, tanto em relação ao imposto de renda, quanto em
relação ao imposto de consumo.
A mineração pode ser vista como uma atividade industrial, quando se
entenda a produção de bitcoins como algo oriundo de uma rede de computadores instalados em determinada “fazenda” que tenha consumo de energia,
participação de pessoas empregadas no processo e meios de transmissão do
produto, ou seja, custo de produção que seria potencialmente dedutível na
apuração do lucro. Este seria obtido por meio da alienação das bitcoins no
mercado e também da prestação de serviços de mineração a terceiros. Tomando essa hipótese como exemplo científico, um imposto sobre serviços poderia
ser cobrado, bem como o tradicional imposto de renda. Naturalmente tudo
isso irá depender da existência de uma “fazenda” com um ou diversos coproprietários, ou até de mineradores trabalhando em consórcio17. Afinal, a atividade se assemelha muito a de um mineiro que trabalha só ou em parceria com
outros.
A questão da produção e venda das bitcoins depende, naturalmente das
regras estabelecidas no âmbito do próprio sistema de blockchain e como isso se
comunica com a administração tributária da jurisdição competente para exercer o poder de tributar essa riqueza gerada. Importante notar que o alto grau
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CONLON, Stevie D.; VAYSER, Anna; e SCHAWABA, Robert. Taxation of Bitcoin, its progeny,
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de transparência e segurança de dados do blockchain garante aos usuários e às
autoridades fiscais um baixo custo de tax compliance ao mesmo passo de facilitar bastante os registros contábeis das transações18. A polêmica fica um tanto
encruada quando se constata que as chamadas “fazendas” de criptomoedas se
localizam em diversas jurisdições ou em jurisdição nenhuma, num ambiente
absolutamente virtual, ou seja, a mineração se utiliza de máquinas apenas
para o consumo de energia necessário para o processamento dos algoritmos,
atividade essa realizada em “nuvens”, ou seja fora de qualquer jurisdição.
Fazendo uma analogia das “fazendas” de criptomoedas com as fazendas
agrícolas, a chamada “reward” traduzida livremente e equivocadamente como
recompensa, o trabalhador rural ou o próprio produtor rural deve submeter
a remuneração como renda, descontados os custos de produção. O produto
agrícola produzido é objeto de imposto de consumo em qualquer lugar do
mundo ocidental, tributado portanto pelo imposto correspondente, muitas
vezes diferido até o final da cadeia, por aquilo que se considera substituição
tributária. Para o “fazendeiro” de criptomoedas o tratamento deveria ser
igual, não fosse o fato de a remuneração ser paga por um serviço, não mercadoria, aqui tributado pelo ISS.
Aparentemente o imposto poderia incidir sobre a operação, mas ao analisar o fato gerador do tributo, notamos que a pretensão de tributar precisa ser
vista com cuidado, uma vez que o serviço não está descrito na Lista de Serviços da Lei Complementar n. 116/2003. Numa conjugação de hipóteses de incidência previstas na lei, poderia se entender pela possibilidade de capturar
essa riqueza através do imposto, visto que pode ser entendido de um serviço
complexo, como já decidiu o STF em outras ocasiões19.
Outra questão relevante decorre do pagamento da produção oriunda da
mineração, caso ela se dê por meio de bitcoins. Se considerarmos o bitcoin um
ativo ou moeda, tanto o pagamento quanto a receita oriunda dessa transação
deveriam ser tributados, mas existe uma clara dificuldade na arrecadação dos
tributos com fato gerador renda ou consumo. Em diversas jurisdições como o
Brasil, os bitcoins não são moedas, apenas ativos virtuais (para a RFB) e nesse
caso, pagar usando tais ativos seria considerado dação em pagamento, um
tipo moderno do ancestral escambo.
Uma questão relevante sob a perspectiva do direito tributário internacional leva em conta o estabelecimento permanente, como as chamadas “fazen-

18

19

UTUMI, Claudia. VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional. Painel: Tributação de blockchain/criptomoedas. Disponível em: <http://ibdt.org.br/site/congressos/congresso-2018/>. Acesso em: 25 fev. 2019.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal – Plenário. Recurso Extraordinário n. 592.905/SC. Ministro
Relator Eros Grau. Recorrente: HSBC Investment Bank Brasil S/A. Recorrido: Município de Caçador. Julgamento em 02.12.2009.

ANAIS – VII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO INTERNACIONAL

43

das” de mineração na Sibéria, na Rússia, onde o custo da energia é muito
baixo. Exemplo similar na América do Sul pode ser dado em relação ao Paraguai, na cidade de Assunção. Em ambos os casos é preciso revisitar o conceito
de estabelecimento permanente no mundo da economia digital, uma vez que
nessas “fazendas” de criptomoedas muitas vezes não existe sequer mão de
obra ou atividade econômica efetivamente realizada20.
4.2. Operações com criptomoedas
Os ganhos ou perdas de capital corporativo com moedas digitais seriam,
via de regra, tributados ou deduzidos somente após a realização, independentemente da opção contábil da empresa. Os lucros corporativos (incluindo ganhos de capital) são tributados normalmente pelo Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido21. Nesse
caso, está sendo considerado que as operações com criptomoedas se deem
num ambiente corporativo, praticamente proscrito atualmente no Brasil, com
o fechamento de contas bancárias e intervenção regulatória nas chamadas
“corretoras”22. A prática proibição das “corretoras” tornou o ambiente de negócios de criptomoedas no Brasil um mercado paralelo, proscrito, como se
fazia antigamente em relação ao câmbio na época da hiperinflação23.
Fato é que, tanto entidades públicas quanto privadas seguem transacionando seus ativos em criptomoedas, sejam incorporadoras de imóveis, construtoras, varejistas e até entes públicos como municipalidades24. No momento
em que as transações com criptomoedas seguem sendo realizadas no Brasil, o
que se pergunta é: até quando as autoridades nacionais as deixarão no campo
da ilegalidade? No sentido contrário, outros países, como a Suíça, estão tratando a questão da criptomoeda pragmaticamente e sempre no campo da legalidade e igualdade na tributação25.
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CHAND, Virkam. VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional. Painel: Tributação de blockchain/criptomoedas. Disponível em: <http://ibdt.org.br/site/congressos/congresso-2018/>. Acesso em: 25 fev. 2019.
RUBINSTEIN, Flavio; e VETTORI, Gustavo. Taxation of investments in Bitcoin and other virtual currencies: international trends and the Brazilian approach. Derivatives and Financial Instruments, 2018 (v. 20), n. 3. Journals IBFD, p. 11-12.
UTUMI, Claudia. VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional. Painel: Tributação de blockchain/criptomoedas. Disponível em: <http://ibdt.org.br/site/congressos/congresso-2018/>. Acesso em: 25 fev. 2019.
Brasil – Banco Central. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Fpre%2Fbc_atende%2Fport%2Fmoedasvirtuais.asp%3Fidpai%3DFAQCIDADAO>.
UTUMI, Claudia. VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional. Painel: Tributação de blockchain/criptomoedas. Disponível em: <http://ibdt.org.br/site/congressos/congresso-2018/>. Acesso em: 25 fev. 2019.
CHAND, Virkam. VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional. Painel: Tributa-
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No que diz respeito ao contribuinte pessoa física, suas transações envolvendo criptomoedas estão sujeitas à tributação pelo imposto de renda das
pessoas físicas – IRPF, o imposto deveria ser cobrado através do recolhimento
mensal, popularmente denominado como “carnê leão”, que obedece a tabela
progressiva de tributação da Receita Federal do Brasil – RFB. É preciso deixar claro, contudo, que persiste a polêmica sobre o valor a ser pago, levando
em conta o fato gerador do imposto. As operações conhecidas como “trade”
são comuns no mercado de capitais e, no universo das criptomoedas não é
diferente. O problema decorre da falta de autoridade regulatória estatal intervir nessas transações, de modo a determinar como responder algumas
questões, como: (i) qual seria o valor de conversão a ser utilizado? (ii) poderia
trabalhar o contribuinte com o valor médio do mês, o valor médio do dia, ou
alguma outra métrica?
Mesmo considerando as diversas jurisdições às voltas com as criptomoedas, o fato comum é que a liquidação de moedas digitais pode ocorrer de
muitas formas, mas para fins gerais utilizaremos o conceito de venda, em
simplórias linhas seguiremos a hipótese: “A” possui uma quantidade determinada de criptoativos, regularmente declarada em um valor em real relativo ao
momento de aquisição ou produção, e decide vendê-las a “B” por um valor
expresso em moeda nacional corrente, com o fim de lucrar com a operação.
Na liquidação da moeda, através da venda, a diferença positiva entre os
valores da aquisição (ou produção) e da alienação é chamada de Ganho de
Capital e deverá ser tributado pelo Imposto sobre a Renda, seja na pessoa física seja na pessoa jurídica.
A Receita Federal do Brasil entende que as moedas digitais devem ser
declaradas na ficha “Bens e Direitos” como “outros bens”, pelo seu valor de
aquisição e no momento de sua venda tributadas pelo Imposto sobre a Renda26. Assim, a venda de criptomoedas de um residente para fins fiscais deve
ser relatada à RFB e, se existir ganho de capital, pode estar sujeita a tributação de renda.
A falta de clareza na questão tributária envolvendo as criptomoedas não
é exclusividade brasileira. Mesmo em jurisdições que trataram de regular a
questão do blockchain e das criptomoedas com pragmatismo, como a Suíça,
seu sistema tributário federativo trouxe algumas dificuldades para a apuração
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ção de blockchain/criptomoedas. Disponível em: <http://ibdt.org.br/site/congressos/congresso-2018/>. Acesso em: 25 fev. 2019.
BRASIL. Perguntas e Respostas da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda das Pessoas
Físicas de 2018 – Questões 447 e 607. Disponível em: <http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/
cidadao/irpf/2018/perguntao/perguntas-e-respostas-irpf-2018-v-1-0.pdf/view>. Acesso em: 29 set.
2018.
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e coleta do imposto27. Apenas para dar um exemplo da complexidade em
questão, cada unidade federativa denominada de Cantão tem autonomia para
determinar como tributar o imposto de renda e, além disso, tem competência
para celebrar acordos fiscais forfetários com o contribuinte nessa matéria.
Na África do Sul, por seu turno, a criptomoeda não é considerada um
ativo virtual ou moeda. Essa jurisdição trata a criptomoeda como um serviço,
na materialidade de cessão de direitos, ou seja, royalties. Esses serviços são
tributados pelo imposto de consumo sobre o valor agregado – IVA. Até então,
o ato de deter as criptomoedas como meio de pagamento é isento de IVA. A
proposta legislativa naquela jurisdição em relação ao imposto de renda traz a
criptomoeda como algo que não seria um ativo financeiro, mas um ativo específico. As criptomoedas devem ser declaradas ao Fisco sul-africano, assim
ocorre no Brasil. Especulativamente, as criptomoedas serão tratadas como
ativos não financeiros28.
Na França a questão da criptomoeda foi definida pela Corte Suprema,
que determinou o que é e como tratar essa riqueza sob a perspectiva fiscal. A
Corte disse que a criptomoeda é um bem, assumindo que sob a perspectiva do
IVA, quem dará a última palavra será a Corte Europeia de Justiça. Se o contribuinte negociar criptomoedas, a tributação será progressiva pelo imposto
de renda. A curiosidade francesa decorre da “intenção” do possuidor que, se
não tiver intenção especulativa, o imposto será distinto. Essa insólita posição
francesa acerca da diferenciação do imposto de renda a depender da “intenção” especulativa do contribuinte é curiosa29.
5. Conclusão
A chegada do blockchain bem como das criptomoedas foi considerada
internacionalmente como o maior fenômeno dos últimos anos. A segurança
do blockchain somada à volatilidade das criptomoedas alarmaram a economia
tradicional e colocaram por terra inúmeros conceitos jurídicos tão caros para
o sistema tributário. Superada a desconfiança sobre a volatilidade da criptomoeda, tida como mais uma bolha especulativa, as jurisdições se preparam
para aceitar o fato de que ela veio para ficar como ativo ou até como meio de
pagamento, a depender da jurisdição analisada. Por seu turno, o blockchain
27
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CHAND, Virkam. VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional. Painel: Tributação de blockchain/criptomoedas. Disponível em: <http://ibdt.org.br/site/congressos/congresso-2018/>. Acesso em: 25 fev. 2019.
ROELEVELD, Jennifer. VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional. Painel:
Tributação de blockchain/criptomoedas. Disponível em: <http://ibdt.org.br/site/congressos/congresso-2018/>. Acesso em: 25 fev. 2019.
GUTMAN, Daniel. VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional. Painel: Tributação de blockchain/criptomoedas. Disponível em: <http://ibdt.org.br/site/congressos/congresso-2018/>. Acesso em: 25 fev. 2019.
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não só resistiu ao ceticismo dos agentes econômicos, mas também se tornou
um grande aliado para as operações que exigem segurança e transparência.
As controvérsias fiscais expostas neste ensaio derivam muito mais da maneira que tais ativos serão conceituados do que da tributação em si. A maior
preocupação que afeta diretamente a tributação é a anonímia do contribuinte, bem como a dificuldade de identificação dos ativos ou serviços em si. Superadas essas questões de ordem técnica e de compliance fiscal, as jurisdições
deverão tratar fiscalmente tais riquezas de modo a não permitir sobreposições
tributárias no ambiente interno e externo, prejudicando os tratados em matéria tributária ou até mesmo o exercício da reciprocidade para aqueles que não
mantêm tratados.
Não restam dúvidas, ao menos na tributarística internacional, que as
transações envolvendo blockchain ou criptomoedas devem ser tributadas por
um imposto sobre serviços, visto não se tratarem de mercadoria sob qualquer
hipótese. No que diz respeito à renda produzida nas diferentes transações
será essa tributada pelo imposto sobre a renda30. Existe, por fim, uma grande
controvérsia em curso em função da iniciativa de criação de um tributo especial sobre serviços digitais que, na Europa, está trazendo muita dor de cabeça
para a comunidade jurídica, mas isso será tema de outros ensaios mais específicos31.
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DORDAN, Flour; e CHARREAU, Fiona. L’imposition de Bitcoins, La France précises les modalités. Revue Offis. Disponível em: <https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/diplome_M2OFIS/
OFIS_2017-2018/article-bitcoin-final.pdf>. Acesso em: 28 fev. 2019.
BAUER, Matthias. Digital companies and their fair share of taxes: myths and misconceptions.
ECIPE Occasional Paper. Disponível em: <http://ecip.org/wp-content/uploads/2018/02/eci_18_OccasionalPaper_Taxing_3_2018_LY08.pdf>.Acesso em: 28 fev. 2019.
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Introdução
Diante da crescente não tributação de rendimentos e da consequente
perda de receita dos Estados Contratantes, as diversas Ações do Plano BEPS
(“Base Erosion and Profit Shifting”), visam, precipuamente, combater o abuso
dos acordos relativos à bitributação internacional. Suas Ações, com exceção da
Ação sobre o procedimento amigável, visam aumentar o arsenal dos Estados
Contratantes de acordos de bitributação na sua luta contra a evasão fiscal.
Trata-se, pois, de verdadeiro “military approach” do problema e não de medida para promover a “unhanced relationship” entre Fisco e contribuinte.
Esta característica do BEPS é confirmada pelo Relatório da OCDE de
2016, que, ao comentar a introdução do “Principal Purpose Test” (PPT) na
Ação 6 do BEPS, esclarece que sua finalidade consiste em permitir um ataque
mais geral ao abuso dos acordos de bitributação, principalmente no que se
refere às estruturações não alcançadas pelas respectivas cláusulas gerais antievasivas, constantes da legislação doméstica dos Estados Contratantes.
Ao lado das cláusulas específicas e objetivas do “beneficiário efetivo”
(“beneficial ownership”) e da “limitação dos benefícios” (“Limitation on Benefits” – LOB), a Ação 6 do BEPS sugere incluir nos acordos de bitributação o
PPT como cláusula geral antiabusiva, nos seguintes termos:
“Notwithstanding the other provisions of this Convention, a benefit
under this Convention shall not be granted in respect of an item of
income or capital if it is reasonable to conclude, having regard to all
relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one
of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that
granting that benefit in these circumstances would be in accordance
with the object and purpose of the relevant provisions of this Convention.”
O enunciado do PPT não deixa de ser coerente com o conceito vago e
indefinido de “planejamento fiscal agressivo” que visa coibir, caracterizandose pela indeterminação e pela subjetividade, incompatíveis com os princípios
da legalidade, da certeza e da previsibilidade, inerentes ao Estado Democrático de Direito.
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1. Discrepância entre a denominação da cláusula geral antiabusiva e seu
enunciado
A inicial interpretação literal ou léxica revela que a denominação do PPT
não corresponde ao enunciado da cláusula geral antievasiva proposta pela
Ação 6 do BEPS. O título “The principal purpose (singular!) test” dá a impressão de tratar-se de regra para indagar em que consiste o propósito da escolha
de determinada estrutura jurídica, adotada pelo contribuinte. Este propósito
principal poderá ser não tributário, como, por exemplo, o “propósito negocial” (“business purpose”) da doutrina norte-americana, ou, alternativamente, o propósito fiscal de obter um benefício previsto no acordo de bitributação.
Somente um desses propósitos poderá ser considerado “principal”, ou
seja, predominante para a verificação de eventual abuso do acordo de bitributação, pois somente poderá haver um único propósito principal, devendo eventuais outros propósitos ser qualificados como secundários, menos relevantes
para a caracterização da estruturação jurídica como abusiva.
A análise léxica ainda revela tratar-se de um critério subjetivo, uma vez
que se refere à intenção do contribuinte, o que, imediatamente, desperta nossa curiosidade para saber qual o critério objetivo indicado para realizar a difícil
tarefa de descobri-la.
No entanto, o texto da cláusula PPT não corresponde às expectativas
criadas pela sua denominação, pois prevê a existência de vários propósitos
principais concomitantes, cabendo à autoridade fiscal decidir qual é o propósito mais principal que os outros propósitos principais. Isto lembra a lamentável afirmação de que pelo princípio da igualdade todos são iguais perante a
lei, mas alguns são mais iguais que os outros!
Mas a regra PPT não fornece nenhum critério objetivo para justificar
que, no caso concreto, o propósito mais principal consistiu na evasão fiscal pelo
abuso do acordo de bitributação. Pior: dispensa a prova cabal por parte da
autoridade fiscal, considerando razoável uma prova meramente indiciária, baseando sua decisão em mera presunção. Desta forma, viola, frontalmente, o
princípio da legalidade, abrindo margem à discricionariedade e à arbitrariedade.
Numa interpretação sistemática e teleológica, estas e outras críticas à
cláusula PPT proposta na Ação 6 serão examinadas mais detalhadamente a
seguir, fazendo referência à opinião pessoal dos palestrantes Dennis Weber1 e
Humberto Ávila e do colega debatedor Marcos Neder.

1

Detalhes podem ser consultados em WEBER, Dennis, The reasonableness test of the principal
purpose. Test rule in OECD BEPS Action 6 (tax treaty abuse) versus the EU principle of legal
certainty and the EU abuse of Law Case Law, doi: 10.5553/ELR00081 – ELR August 2017/Nr. 1.
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2. Natureza subjetiva do critério PPT
Sem dúvida, a principal objeção ao PPT reside na sua natureza subjetiva,
pois a intenção do contribuinte é critério que, sem um parâmetro objetivo,
abre amplo espaço à discricionariedade e à arbitrariedade por parte das autoridades fiscais.
Na discussão da reforma do Código Tributário Alemão (Abgabenordnung –
AO) de 1977, o Senado federal alemão sugeriu retirar a referência ao abuso, ou
seja, à intenção do contribuinte, da cláusula geral antiabusiva do § 42 AO,
exatamente pela dificuldade de a administração fiscal provar a intenção de
evasão fiscal, mostrando que, por isso mesmo, o dispositivo raramente é aplicado.
No entanto, foi aceita a redação sugerida no projeto de lei de reforma da
AO, apresentado pelo governo alemão, com o argumento de que cada um pode
estruturar seus negócios jurídicos da maneira que lhe for mais favorável, desde
que o faça de forma adequada e não abusiva. Portanto, a cláusula geral somente
se aplica à utilização abusiva e inadequada das estruturações jurídicas.
Assim, o § 42 da AO continua contemplando tanto o critério subjetivo
(abuso), como o objetivo (adequação da estruturação jurídica adotada), cabendo à autoridade fiscal provar eventual intenção de evasão fiscal, e ao contribuinte a adequação da estruturação jurídica do seu negócio.
3. Falta de critério objetivo
O palestrante Dennis Weber vê na falta de um critério objetivo, como,
por exemplo, a artificialidade da estrutura jurídica escolhida, o único problema potencial em relação ao PPT da OCDE. Na sua opinião, porém, o critério
subjetivo do propósito é objetivado pelo teste da razoabilidade, que exige uma
análise objetiva de todos os fatos relevantes e circunstâncias, para poder concluir que a obtenção de um benefício fiscal era uma das intenções principais
do contribuinte na escolha da estruturação jurídica do negócio, no caso concreto.
Para tanto, invoca os itens 10 e 11 do comentário do relatório final, relativos à Ação 6, ou seja, à regra PPT, que exigem a “análise objetiva das metas
e objetivos de todas as pessoas envolvidas na realização do arranjo ou transação ou deles façam parte. Quando um arranjo pode somente ser razoavelmente explicado pelo benefício trazido pelo acordo, pode ser concluído que um
dos seus propósitos consiste na obtenção do benefício”.
Para Dennis, isto significa que, pelo teste da razoabilidade, a intenção
subjetiva de obter o benefício fiscal é objetivada: para conhecer a intenção
subjetiva do contribuinte deve ser feita uma análise objetiva dos fatos e circunstâncias.
Não me parece razoável esta interpretação da razoabilidade no contexto
da cláusula PPT, pois:
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a) A referência à razoabilidade diz respeito à conclusão relativa ao propósito (subjetivo) de obtenção do benefício, baseada em meros indícios e
não na prova cabal, a ser apresentada pela autoridade fiscal. Evidentemente, estes indícios somente podem ser encontrados pela análise de
todos os fatos e circunstâncias do caso concreto o que, no entanto, não
garante sua objetividade.
b) Para constituir um critério objetivo, a análise dos fatos e circunstâncias
deveria seguir um parâmetro objetivo, como por exemplo, a artificialidade a que se referem as Diretivas Antievasiva e Subsidiária-Coligada
da OCDE, ou a inadequação do § 42 do Código Tributário Alemão2.
Aliás, no § 42 os critérios subjetivo (abusivo) e objetivo (adequação da
estruturação jurídica das relações econômicas) estão intimamente ligados na análise do direito a uma vantagem tributária não prevista em
lei. Não há abuso e inadequação se existirem motivos não tributários,
que forem relevantes no quadro geral das circunstâncias, cuja prova
cabe ao contribuinte.
Portanto, basta um motivo econômico (“business purpose”, substância
comercial, conduta negocial razoável), de Direito Civil (divórcio, sucessão causa mortis etc.) ou de outra natureza não fiscal, para afastar os critérios do abuso e da inadequação, legitimando a estruturação jurídica adotada e a obtenção da vantagem fiscal. E este motivo deve ser “relevante”.
A intenção abusiva não poderá ser o resultado de prova indiciária mas de
prova conclusiva, cujo ônus cabe, por natureza, à autoridade tributária, enquanto que a prova dos motivos não tributários para mostrar sua relevância
na adoção da estrutura jurídica considerada adequada cabe ao contribuinte.
Este critério objetivo da adequação parece-nos bastante apropriado e eficaz,
também no Brasil, pois é um dos elementos do princípio da proporcionalidade, implícito na nossa Constituição Federal e, consequentemente, já conceituado e aplicado pelos nossos tribunais.
A adequação é o critério mais importante do princípio da proporcionalidade para justificar a adoção da estruturação jurídica, que permite a obten-

2

“§ 42 Abuso de possibilidades de estruturação jurídica. (1) A lei tributária não pode ser fraudada
mediante abuso de possibilidades de estruturação do direito. Se o fato gerador previsto na norma
de uma lei tributária específica, que serve para evitar evasões fiscais, for realizado, os efeitos jurídicos serão determinados conforme aquela norma. Caso contrário, na hipótese de ocorrer um
abuso no sentido do inciso 2, a obrigação tributária nascerá tal como surgiria se para as relações
econômicas tivesse sido adotada a estruturação jurídica adequada.
(2) Haverá abuso quando for escolhida uma estruturação jurídica inadequada, que propiciará, ao
contribuinte ou a um terceiro, uma vantagem tributária não prevista em lei. Isto não se aplica, se
o contribuinte provar, em relação à estruturação escolhida, a existência de motivos não tributários, que forem relevantes, no quadro geral das circunstâncias.”
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ção da vantagem fiscal almejada, pois verificada sua inadequação, fica afastada a análise dos outros dois aspectos da proporcionalidade, ou seja, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, que prefiro chamar de razoabilidade da relação custo-benefício, ou seja, do ônus imposto ao
contribuinte.
O item 10 do referido Comentário à Ação 6 do BEPS, ao admitir mera
prova indiciária como “razoável” (“Não é necessário descobrir uma prova conclusiva da intenção de uma pessoa...”), esclarece que, quando um arranjo somente pode ser explicado razoavelmente pelo benefício concedido pelo acordo,
pode concluir-se que um dos propósitos principais do arranjo era obter o benefício.
Este esclarecimento dá margem a uma dúvida: se não houver nenhum motivo
não tributário para explicar o arranjo realizado, a obtenção do benefício não
poderia ser um dos propósitos principais do contribuinte, mas o único, pois
não foram apurados outros propósitos fora da obtenção do benefício fiscal.
A intenção de obtenção do benefício fiscal deveria ser, pois, o único ou,
pelo menos, o mais relevante propósito da estruturação jurídica do negócio,
pois não seria razoável que a intenção de obtenção do benefício fiscal, apurada por meros indícios, possa prevalecer sobre a “existência de motivos não
tributários relevantes no quadro geral das circunstâncias”, como estabelece o §
42 da AO.
Por outro lado, o referido item 10 do Relatório Final relativo à Ação 6 do
BEPS alerta que não deverá ser simplesmente presumido que a obtenção do
benefício foi um dos propósitos principais do arranjo pelo simples exame dos
seus efeitos. Da mesma forma que o Fisco não pode concluir que a obtenção
do benefício fiscal foi o principal propósito, somente porque foi alcançado um
grande benefício, por outro lado, não basta a simples alegação do contribuinte de que a estruturação do negócio não foi utilizada, exclusivamente, para
obter os benefícios concedidos pelo Acordo, mas precisa provar a existência
de motivo não tributário.
Na falta de um critério geral objetivo como a adequação do § 42 da AO,
o Comentário da OCDE ao PPT fornece alguns exemplos de motivos não fiscais, aceitos para afastar a presunção do PPT: “expansão do quadro de acionistas”, “menor custo do negócio e da industrialização”, “negócio real”, “exercício de funções economicamente substanciais, com uso de ativos reais e assunção de efetivo risco” e, ainda, “razões comerciais válidas”. Dennis Weber
conclui que deve haver uma ponderação dos diferentes fatos e circunstâncias
para chegar à conclusão quanto à existência ou não de abuso do Acordo de
Bitributação. Haveria, pois, a necessidade de profundo estudo da situação fática e nada pode ser baseado em meras presunções.
Esta opinião é bastante razoável, mas esbarra no enunciado do PPT, que
permite concluir pelo abuso mediante mera prova indiciária e não conclusiva.
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Isto dá à autoridade fiscal uma margem discricionária muito ampla, convidando-a para abuso do PPT, diante do presumido abuso do contribuinte na
estruturação dos seus negócios.
Assim sendo, o PPT previsto na Ação 6 do BEPS deve ser considerado
incompatível com o princípio da estrita legalidade tributária, inspirado pelos
valores da certeza e da previsibilidade, consagrados pela nossa Constituição
Federal. Por isso, autores como Lang e Pinek, Kemmeren e Kokolia consideram o critério da razoabilidade do PPT incompatível com o princípio da certeza adotado pela União Europeia.
Numa decisão transcrita por Dennis Weber, a Corte Europeia de Justiça
destaca a importância do princípio da certeza legal “pelo qual as normais legais devem ser claras, precisas e previsíveis no que se refere aos seus efeitos,
especialmente quando possam ter consequências desfavoráveis aos indivíduos
e empresas. Assim, regras que não atendem aos requisitos do princípio da
certeza legal, certamente não podem ser consideradas proporcionais ao objetivo perseguido (veja SIAT, parágrafos 58 e 59).”
Como se vê, para a Corte Europeia de Justiça, a proporcionalidade é
uma regra objetiva que corrobora a certeza da norma jurídica, reduzindo a
margem discricionária da autoridade fiscal e impedindo a arbitrariedade. E
entre os aspectos da proporcionalidade, destaca-se a adequação, critério objetivo que falta à regra do propósito principal recomendado pela Ação 6 do
BEPS.
4. Falta de definição de abuso do Acordo de Bitributação
O PPT foi concebido como cláusula geral antiabuso, a ser introduzida
nos acordos de bitributação, ao lado das especificas cláusulas LOB e do beneficiário efetivo. A Ação 6 do BEPS não define, claramente, o que se entende
por “treaty abuse”, mas fornece alguns critérios para identificá-lo: a concessão
de benefícios do acordo em circunstâncias inapropriadas, que consistem naquelas situações em que alguém tenta eludir as limitações, existentes no próprio acordo ou em dispositivos da lei tributária doméstica, para obter os benefícios do acordo.
Como mostra Amanda Kazacos, em artigo apresentado no Seminário
Comparativo de Política Fiscal sobre o BEPS, realizado na New York University, sob a coordenação do Professor Luís Schoueri, são considerados abusivos
(i) o treaty shopping, (ii) o rude shopping e (iii) a invocação do acordo para afastar a aplicação de uma regra antiabuso doméstica, aproveitando a primazia
do acordo internacional. Desta forma, abrangeria tanto o crime de evasão
fiscal (“tax evasion”), como a elusão fiscal, ou seja, a economia fiscal ilícita,
contrária ao espírito ou propósito da norma legal (“tax avoidance”). Como o
treaty shopping não pode ser considerado abusivo quando houver um propósito
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comercial, a autora sugere que o conceito de abuso seja relacionado com os
critérios de artificialidade, falta de substância econômica ou de propósito negocial3.
É exatamente isso que vimos no § 42 da AO, que caracteriza o abuso pela
ausência de adequação da estrutura jurídica escolhida para o negócio e de
motivo relevante não tributário. Conforme já referido, o critério objetivo da
adequação, elemento da proporcionalidade, parece mais apropriado que os
critérios menos abrangentes da artificialidade ou falta de substância econômica e propósito negocial.
5. Opinião dos palestrantes
Dennis Weber entende que a cláusula PPT não viola o princípio da legalidade tributária, mas reconheceu a procedência de algumas críticas apresentadas pela doutrina aos termos vagos e indeterminados utilizados. No entanto,
diverge da principal crítica, que aponta a falta de critério objetivo. Para ele,
este critério estaria num suposto “reasonableness test” que exige o exame da
situação fática para concluir pela existência de propósito abusivo.
Penso que presumir a intenção do contribuinte com base em meros indícios, e não em provas cabais, não é critério objetivo para fundamentar a existência de abuso. Pelo enunciado da cláusula PPT, proposto pela OCDE, a razoabilidade não se refere à estruturação jurídica utilizada pelo contribuinte,
mas ao procedimento adotado pela autoridade fiscal para presumir a existência do abuso.
Quanto ao chamado teste da razoabilidade, Humberto Ávila mostrou que
ele não confere objetividade ao processo decisório, que não se fundamenta em
provas claras e transparentes, mas em probabilidade e verossimilhança, meramente razoáveis.
No que se refere ao teste do propósito principal, Humberto Ávila opinou
que não é válido julgar com base na intenção do contribuinte, o que decorre,
claramente, pelo disposto nos arts. 113 e 136 do CTN, para concluir que o
PPT não é compatível com a segurança jurídica, exigida num Estado de Direito.
Também Marcos Neder criticou a natureza subjetiva do PPT, que dá ampla margem para abusos praticados pela autoridade fiscal. Como exemplo da
insegurança jurídica na questão dos planejamentos fiscais, referiu o fato de
que o CARF costuma invocar o critério objetivo do propósito negocial para
fundamentar suas decisões, sem haver base legal para tanto.

3

Disponível em: <https://www.internationaltareport.com/double-taxation/beps-action-6-the-principle-purpose-test-revisited--part-i--1.htm>.
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Conclusão
Pelo exposto, verifica-se que a cláusula PPT, proposta pela OCDE na
Ação 6 do BEPS, não é arma razoável no ataque ao abuso dos acordos de bitributação. Não é recomendável incluí-la nos acordos de bitributação como
cláusula geral antiabuso, pois se trata de verdadeira “bala de festim”, concebida pelo “military approach” do Plano de Ação BEPS aos problemas do chamado planejamento fiscal agressivo.
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Resumo
O presente artigo analisa o tratamento tributário dado aos valores pagos ao exterior à título de indenização por danos patrimoniais com
base na hipótese de incidência do imposto de renda estabelecido na
legislação, no critério de inexistência de acréscimo patrimonial em
casos de recomposição devida após dano e a posição da jurisprudência
administrativa e judicial sobre tema. Apesar de interpretações diversas
acerca da tributação sobre indenizações em geral, a posição das autoridades fiscal tem se mantido uniforme ao longo dos anos, ao reconhecer que indenizações por danos patrimoniais, especificamente, não
implicam em acréscimo patrimonial, inclusive em casos de remessas
para pessoas jurídicas estrangeiras, ressaltando, contudo, a limitação
desse entendimento ao montante do dano comprovado.
Palavras-chaves: Indenização; Danos Patrimoniais; Remessas; Exterior;
Imposto de Renda; Imposto de Renda Retido na Fonte.
Abstract
This article analyzes the tax treatment given to amounts paid abroad
as compensation for material damage based on the events of levy of
the income tax established in the legislation, the criterion of non-existence of a capital increase in cases of re-composition after damage and
on administrative and judicial jurisprudence on the matter. Notwithstanding the different interpretations of taxation on compensations in
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general, the position of the tax authorities has remained unchanged
over the years, recognizing that compensation of material damages
does not imply in capital/asset increase, including cases of remittances
to foreign legal entities, provided the amounts do not exceed the proven value of the material damages.
Keywords: Indemnification; Material Damage; Remittances; Income
Tax; Withholding Income Tax.
1. Introdução
Remessas ao exterior fazem parte do cotidiano de um número considerável de empresas brasileiras, e compreendem pagamentos de diversas naturezas, os quais por sua vez estão, em geral, sujeitos à retenção do imposto de
renda na fonte, cujo recolhimento, salvo tenha sido acordado de forma diversa entre as partes, é suportado pelo pagador.
No entanto, ao analisarmos a hipótese de incidência do imposto de renda há surgimento de questionamentos acerca da legitimidade da imposição
tributária sobre montantes que não configurem acréscimo patrimonial, como
as indenizações pagas para recomposição de dano patrimonial.
Considerando tal questionamento, o presente artigo tem como finalidade a análise dos aspectos teóricos do conceito de renda, com base na legislação
pertinente e da doutrina relevante ao tema, bem como o posicionamento das
autoridades fiscais, órgãos administrativos e do Poder Judiciário.
2. Da Natureza dos Valores Recebidos à Título de Indenização por Dano
Patrimonial
A questão da tributação das remessas ao exterior a título de rendimentos,
ganhos de capital e demais proventos tem sua regra geral prevista no art. 685,
do Regulamento do Imposto de Renda (Dec. 3.000/99 – RIR).
“Art. 685. Os rendimentos, ganhos de capital e demais proventos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica residente no exterior, estão sujeitos à incidência na fonte (Decreto-Lei n. 5.844, de 1943, art. 100, Lei
n. 3.470, de 1958, art. 77, Lei n. 9.249, de 1995, art. 23, e Lei n. 9.779,
de 1999, arts. 7º e 8º):
I – à alíquota de quinze por cento, quando não tiverem tributação específica neste Capítulo, inclusive:
a) os ganhos de capital relativos a investimentos em moeda estrangeira;
b) os ganhos de capital auferidos na alienação de bens ou direitos;
c) as pensões alimentícias e os pecúlios;
d) os prêmios conquistados em concursos ou competições;
II – à alíquota de vinte e cinco por cento:
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a) os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os
da prestação de serviços;
b) ressalvadas as hipóteses a que se referem os incisos V, VIII, IX, X e
XI do art. 691, os rendimentos decorrentes de qualquer operação, em
que o beneficiário seja residente ou domiciliado em país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a vinte por
cento, a que se refere o art. 245”.
A tributação de rendimentos, ganhos de capital e demais proventos de
residentes no exterior encontra-se abrangida pelo inciso II, art. 153, da Constituição Federal, que confere à União Federal a competência para instituir
imposto sobre a renda e os proventos de qualquer natureza.
O imposto de renda, conforme os ensinamentos de Roberto Quiroga,
tem como fato gerador a existência de nova riqueza ou de aumento patrimonial, não podendo se confundir com um mero ingresso ou com a reposição
patrimonial (riqueza antiga)1.
Para Ricardo Mariz de Oliveira, “... o que é relevante para o imposto de
renda é a aptidão dos atos e fatos para a geração de um acréscimo a um determinado patrimônio.”2
Acréscimo patrimonial relaciona-se diretamente com o conceito de aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, que constitui o núcleo do fato gerador do imposto de renda, nos termos do artigo 43 do CTN
transcrito a seguir:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior...”
A aquisição de disponibilidade econômica de renda é simples de ser verificada, pois significa o ingresso de dinheiro em caixa que represente um
acréscimo patrimonial. A aquisição de disponibilidade jurídica de renda, por
outro lado, ocorre, em princípio, com um crédito relativo à renda.
Para que ocorra a disponibilidade jurídica, Rubens Gomes de Sousa enfatiza que o beneficiário necessita possuir um título legal que permita a con-

1
2

Renda e proventos de qualquer natureza. São Paulo: Dialética, 1996, p. 118.
“O Conceito de Renda – Inovação do art. 43 do CTN pela Lei Complementar n. 104 (a Questão
da Disponibilidade sobre Lucros de Coligadas e Controladas no Exterior)”. Revista Dialética de
Direito Tributário n. 73, p. 108.
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versão do crédito em dinheiro (como juros ou dividendos a serem creditados)3.
Para Edmar Oliveira Andrade Filho, as locuções de aquisição de disponibilidade econômica e jurídica de renda “visam estabelecer um limite ao legislador, ante a impossibilidade da lei tributária alcançar uma renda que não
esteja efetivamente realizada, ou seja, traduzida em dinheiro ou outro bem da
mesma natureza. Assim, é de rigor que a lei tributária determine a exigência
do imposto somente nos casos em que a renda esteja disponível, isto é, livre,
desimpedida, desembaraçada, não sujeita a condições.”4
Bulhões Pedreira ensina que aquisição disponibilidade jurídica exige
que o sujeito tenha o direito de receber e de poder dispor da renda5.
O próprio Supremo Tribunal Federal, ao tratar das rendas e proventos
de qualquer natureza, assentou que “o conceito implica reconhecer a existência de receita, lucro, proveito, ganho, acréscimo patrimonial que ocorrem mediante o ingresso ou o aferimento de algo, a título oneroso.”6
Quanto à expressão “demais proventos” ou “proventos de qualquer natureza” constantes da legislação do imposto de renda, há entendimentos de que
ela é empregada no sentido residual não decorrente do capital nem do trabalho, tal como uma pensão, um crédito ou um proveito, mas sempre pressupondo a existência de acréscimo patrimonial. Sacha Calmon Navarro Coêlho
trata proventos da seguinte maneira:
“O imposto de renda no Brasil, em sua primeira fase, incidiu sobre os
salários. Na segunda fase, sobre outras rendas. Na terceira fase avançou para os proventos de qualquer natureza, que não possuem definição própria e são conceituados por derivação do conceito de renda,
que é o produto do capital, do trabalho e da combinação de ambos. Há
quem veja em proventos, ao nosso sentir, com erronia, apenas os rendimentos dos aposentados. O legislador, ao cunhar os demais proventos, com toda certeza não pensou tão restritamente. O intérprete não
deve criar conceitos a partir de elucubrações cerebrinas distanciados
do ambiente legislativo original. Seja lá como for, quer a renda, produto do capital, do trabalho e da combinação de ambos, quer os demais
proventos não compreendidos na definição, devem traduzir um aumento patrimonial entre dois momentos de tempo. É o acréscimo pa-

3
4

5
6

Pareceres – 1, Imposto de Renda. São Paulo: Resenha Tributária, 1975, p. 70-71.
“Imposto de Renda: Acréscimos Patrimoniais sob a Forma de receitas, Lucros, Ganhos e Transferências de Capital”. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza: questões pontuais do curso
da APET. São Paulo: MP Editora, 2006, p.103.
Imposto sobre a renda – pessoas jurídicas. Rio de Janeiro: Justec, 1979, vol. I, p. 119.
RE 117. 887-SP.
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trimonial, em seu dinamismo acrescentador de mais patrimônio, que
constitui a substância tributável pelo imposto...”7
O ganho de capital, por sua vez, é determinado pela diferença positiva
entre o valor de alienação e o custo de aquisição do bem ou direito.
Vê-se, portanto, que o imposto de renda deve incidir sobre riqueza nova
e, consequentemente, sobre o aumento de patrimônio daquele que o recebe.
No tocante ao regime tributário das indenizações, Roque Carrazza defende que as indenizações não acarretam riqueza nova nem aumento de patrimônio, mesmo quando se refiram a danos morais e lucros cessantes8.
Na mesma linha, Henry Tilbery ensina que as indenizações que visam
restaurar ou reparar um patrimônio estão fora do campo de incidência do imposto de renda9. Esse entendimento situa-se na concepção de renda-produto,
onde o capital seria a origem da renda10, diferentemente da concepção de renda-acréscimo que defende a possibilidade de tributação das indenizações de
bens que não tenham existência patrimonial ou de valores indenizatórios superiores aos valores dos bens indenizados11, bem como de heranças e doações12.
Ricardo Mariz de Oliveira, ao tratar do tema das indenizações, destaca
que a legislação pátria não adota exclusivamente uma dessas correntes (renda-produto e renda-acréscimo), buscando analisá-lo sob o âmbito dos conceitos de
receita e rendimento. Segundo o autor, “as indenizações não correspondem à
definição de genérica de receita, ou seja, qualquer ingresso ou entrada de direito que se incorpore positivamente ao patrimônio, e que represente remuneração ou contraprestação de atos, atividades ou operações da pessoa titular do
mesmo, ou remuneração ou contraprestação do emprego de recursos materiais,
imateriais ou humanos existentes no seu patrimônio ou por ele custeados...”13
Corroborando, Solon Sehn14, após transcorrer a respeito de várias definições de receita elaboradas por diversos juristas15, concluiu que a receita pres-

7
8

9

10

11

12

13
14

15

Curso de Direito Tributário Brasileiro. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 448.
“Imposto de Renda – Sua Não-Incidência sobre Indenizações Recebidas”. Direito Tributário – Homenagem a Alcides Jorge Costa. Coord. Luiz Eduardo Schoueri. São Paulo: Quartier Latin, 2003,
vol 1, p. 593.
Cf. Ricardo Mariz de Oliveira. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008,
p. 205.
Cf. James Marins. “Regime Tributário das Indenizações”. Regime Tributário das Indenizações.
Coord. Hugo de Brito Machado. São Paulo: Dialética, 2000, p. 140.
Cf. Ricardo Mariz de Oliveira. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008,
p. 205.
Cf. James Marins. “Regime Tributário das Indenizações”. Regime Tributário das Indenizações.
Coord. Hugo de Brito Machado. São Paulo: Dialética, 2000, p. 141.
Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 208.
“O Conceito de Receita no Direito Privado e suas Implicações no Direito Tributário (PIS-Cofins,
IRPJ, Simples)”. Revista Dialética de Direito Tributário n. 127, p. 99.
“Nessa mesma linha, aliás, tem se colocado praticamente toda a doutrina dedicada ao estudo do
tema, considerando receita apenas ‘(...) a entrada que, sem quaisquer reservas, condições ou cor-
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supõe a ocorrência de um ato ou fato jurídico de alteração do patrimônio líquido ou uma entrada que se incorpora ao patrimônio daquele que a aufere,
como elemento novo, diferentemente do mero ingresso que reflete apenas um
fluxo neutro de recursos financeiros.
O Instituto Brasileiro de Contadores (“IBRACON”), em antigo procedimento, também afirmou que:
“Receita corresponde a acréscimos nos ativos e decréscimos nos passivos, reconhecidos e medidos em conformidade com princípios de contabilidade geralmente aceitos, resultantes dos diversos tipos de atividades e que possam alterar o patrimônio líquido.
Acréscimos nos ativos e decréscimos nos passivos, designados como
receita, são relativos e eventos que alteram bens, direitos e obrigações.
Receita, entretanto, não inclui todos os acréscimos nos ativos ou decréscimos nos passivos. Recebimento de numerários por venda a dinheiro é receita, porque o resultado líquido da venda implica em alteração do patrimônio líquido. Por outro lado, o recebimento de numerário por empréstimo tomado ou o valor de um ativo comprado a dinheiro não são receita, porque não alteram o patrimônio líquido.”16
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, através do Pronunciamento
Técnico CPC n. 30, define receita como “ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado no curso das atividades ordinárias da entidade que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos de patrimônio líquido relacionados às contribuições dos proprietários.”17
José Antonio Minatel é categórico ao afirmar que:
“... não pode ser qualificado como receita o ingresso que não revela
qualquer contraprestação por exercício de atividade, nem mesmo remuneração em negócio jurídico que possa indicar cessão temporária e
onerosa de direitos, além de faltar o animus para obtenção de disponibilidade de nova riqueza.”18

16
17
18

respondência no passivo, se integra ao patrimônio da empresa, acrescendo-o, incrementando-o’
(Aires F. Barreto); ‘um ‘plus jurídico’ (acréscimo de direito), de qualquer natureza e de qualquer
origem, que se agrega ao patrimônio como um elemento positivo, e que não acarreta para o seu
adquirente qualquer nova obrigação’ (Ricardo Mariz de Oliveira); o ‘incremento do patrimônio’
(Aliomar Baleeiro); o ‘elemento positivo do acréscimo patrimonial’ (Gisele Lemke); ‘a entrada de
riqueza nova no patrimônio da pessoa jurídica’ (Hugo de Brito Machado e Hugo de Brito Machado Segundo); as ‘quantias que a empresa recebe não para si’ (Hamilton Dias de Souza, Luiz Mélega e Ruy Barbosa Nogueira), que ‘possam alterar o patrimônio líquido’ (José Eduardo Soares
de Melo); a entrada ‘de cunho patrimonial’ (Marco Aurélio Greco), que ‘têm o condão de incrementar o patrimônio’ (Alexandre Barros Castro).” (Op. cit. p. 98-99).
Princípios contábeis: normas e procedimentos de auditoria. São Paulo: Atlas, 1988, p. 122.
Item 7 do Pronunciamento Técnico CPC nº 30.
Conceito de Receita e Regimes de Apuração da COFINS. Porto Alegre: TRF – 4ª Região, 2006 – Currículo Permanente. Caderno de Direito Tributário: módulo 1, p. 19.
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Marcelo Knopfelmacher, ao estudar o conceito de receita na Constituição, diz claramente que “... da análise do conteúdo semântico mínimo do
termo ‘receita’, pressuposto pela Constituição Federal, lançamos novamente o
conceito que conseguimos extrair do texto constitucional: ingresso (novo) de
valores que se incorporam positivamente ao patrimônio.”19
José Antônio Minatel, ao analisar a questão da recuperação de despesa/
custo, também afirma não ser ela uma receita20, equiparando-se aos efeitos da
indenização, conforme excerto abaixo transcrito:
“5.4. RECUPERAÇÃO DE CUSTO/DESPESA NÃO É RECEITA. Não
se qualifica como receita o ingresso financeiro que tem como causa o
ressarcimento, ou recuperação de despesa e de custo, anteriormente suportado pela pessoa jurídica, enquanto se revele suficiente para neutralizar a anterior diminuição patrimonial. Equipara-se aos efeitos da
indenização e, portanto, com essa natureza o valor recebido não ostenta qualidade para ser rotulado de receita, pela ausência do conteúdo material que a
possa identificar.
Assim, o valor recebido com a função de reembolsar despesa ou custo
anteriormente suportado não pode ser qualificado como receita, ainda
que com essa designação seja o evento indevidamente relatado pela
escrituração contábil da pessoa jurídica, com a função de neutralizar a
apuração do resultado, compensando o dispêndio que continua figurando equivocadamente no grupo da despesa. Mais uma vez, diga-se
que não é o registro contábil que dá natureza aos fatos e, dessa forma,
não pode ser qualificado como receita o ingresso que não revela qualquer contraprestação por exercício de atividade, nem mesmo remuneração em negócio

19

20

O conceito de receita na Constituição: método para sua tributação sistêmica. São Paulo: Quartier
Latin, 2007, p. 102.
O Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao tratar do crédito presumido de IPI e estorno de despesas, já firmou entendimento que a redução de despesa/custo não é receita, conforme trechos abaixo transcritos:
“... As contribuições para o PIS e a COFINS incidem sobre o faturamento e a sua cobrança encontra suporte no art. 195, inc. I, letra “b”, da Constituição Federal. De acordo com o art. 3º, “caput”
e § 1º, da Lei n. 9.718/98, o faturamento corresponde à receita bruta da pessoa jurídica, entendendo-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas, sendo irrelevantes o tipo de atividade
exercido e a classificação contábil adotada para as receitas.
A essa prática da União de, através de renúncia fiscal, investir na economia, aplicando seus recursos nas empresas via concessão de crédito presumido do IPI, a lei não atribui as conseqüências
fiscais pretendidas pela Receita Federal.
Com efeito, os valores relativos aos créditos presumidos do IPI representam ressarcimento de custos.
Daí porque esses custos não são repassados aos preços dos produtos e, por decorrência, ao comprador das mercadorias. A empresa é, sem sombra de dúvida, favorecida pelo benefício fiscal
concedido pela União, mas não aufere receita. A tributação não pode incidir sobre uma base superior
às reais manifestações de capacidade econômica da empresa.
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jurídico que possa indicar cessão temporária e onerosa de direitos, além de
faltar o ânimus para obtenção de disponibilidade de nova riqueza.” (g. n.)21
O Professor Marco Aurélio Greco, no artigo “Cofins na Lei n. 9.718/98
– Variações cambiais e regime de alíquota acrescida”, cuja passagem ora se
transcreve, também deixa muito claro que redução de despesa não é receita,
verbis:
“Ao atribuir competência para alcançar receitas, a CF/88 automaticamente, exclui do campo da tributação as ‘despesas’ (=feição negativa)
(em sentido lato, abrangendo custos, dívidas etc.) realizadas pela pessoa jurídica. Assim, o universo das receitas se opõe ao universo das despesas
e este último não foi qualificado pela norma constitucional.
...
Em suma, os conceitos de receita e faturamento têm em comum abrangerem figuras positivas e não vicissitudes das despesas. Eventos que reduzam despesas,
embora repercutam patrimonialmente, não configuram receitas e, portanto,
não integram a respectiva base de cálculo da contribuição ao PIS e Cofins.”22
O Ministro do STJ, José Delgado vai mais além ao pregar que a indenização recebida por pessoa jurídica não é receita, nem faturamento, alinhando-se com o entendimento defendido pela Ministra Eliana Calmon nos julgados mais recentes do STJ acerca do assunto:
“A indenização recebida por pessoa jurídica por dano que lhe foi provocado
não é receita, nem faturamento”. É recomposição patrimonial ou compensação por ataque à sua honra objetiva, portanto, sem qualquer incidência de imposto de renda. Não é receita porque não se origina das
atividades normais da empresa. Não são valores recebidos, de modo
direto ou indireto, em decorrência dos seus objetivos. Não é faturamento porque não tem qualquer característica comercial, não é transação comum da empresa. O fato da indenização ser recebida pela pessoa
jurídica não muda a sua característica. Ela é a mesma quando tal indenização é recebida por pessoa física.
Lança-se a indenização na escrita contábil da empresa a título de recomposição patrimonial ou de compensação, tão-somente, explicitando-se a sua origem e os motivos que a geraram. Cabe ao fisco, apenas, comprovar a sua
existência, compatibilizando-a com a realidade e aceitá-la como fora do campo de tributação.”23 (grifamos)

21

22
23

Conceito de Receita e Regimes de Apuração da COFINS. Porto Alegre: TRF – 4ª Região, 2006 – Currículo Permanente. Caderno de Direito Tributário: módulo 1, p. 19 – grifos do autor.
Revista Dialética de Direito Tributário n. 50, p. 131 – grifamos.
Reflexões sobre o Regime Tributário das Indenizações (http://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/11471/Reflex%c3%b5es_sobre_o_Regime.pdf?sequence=1), acesso em 22 de agosto de 2018.
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Quer nos parecer, portanto, diante da vasta doutrina acerca do tema,
que o mero ingresso de numerário em razão de indenização não consubstancia receita.
Neste ponto, cabe-nos enfrentar a questão da adequação das indenizações ao conceito de rendimento. Ricardo Mariz de Oliveira defende que o
termo rendimento carrega consigo uma ideia de enriquecimento em intensidade maior do que as receitas, configurando um “ganho imediato, ganho
comparado a uma determinada posição precedente, posição esta representada por um determinado direito e pelo seu valor que se acresce ao patrimônio
em relação a essa posição.”24
Em termos econômicos, o rendimento deve resultar da análise dos fluxos
de moeda, bens e serviços que ocorrem entre indivíduos, empresas, governos
e até mesmo entre dois sistemas econômicos. Numa tentativa de classificação,
Bulhões Pedreira apontou quatro categorias desses fluxos: pagamentos de
renda; transferências de renda; pagamentos de capital; e transferências de
capital.
Os pagamentos de renda constituem remuneração de um fator de produção, tais como remuneração pela prestação de serviços. Nas transferências de
renda, o objeto do fluxo de moeda, bens e serviços é parcela da renda, mas o
beneficiário não é o fator de produção que contribui para a formação da renda, isto é, a renda que caberia a determinado fator de produção é transferida
a terceiro. Um caso típico de transferência de renda é o pagamento de tributos ao Fisco.
Como pagamentos de capital, Bulhões Pedreira define aqueles fluxos de
que constituem prestações nas trocas de bens ou serviços objeto da aplicação
de capital, conforme excerto abaixo reproduzido:
“A designação ‘pagamento de capital’ não resulta da natureza dos bens
objeto da troca ou compra e venda, pois esses podem ser bens de consumo ou serviços, mas do fato de que a transação não envolve remuneração a fator de produção, e sim troca de bens ou serviços entre dois
patrimônios. Os bens trocados já integravam o patrimônio de cada
uma das partes.”25
E continua o autor afirmando que:
“Quando a receita é constituída de pagamentos de capital ela corresponde, no todo ou em parte, a devolução de capital, ou reembolso de
inversão feita para adquirir ou produzir o bem ou serviço vendido. E
somente constitui ganho, renda, ou rendimento, parte da receita que

24
25

Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 209.
Op. cit. p. 2-21.
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excede a reposição do capital investido. Por isso, muitas definições de
renda recorrem à comparação da quantidade de capital que o indivíduo possui no início e no fim do período, para computar na renda
apenas a parte da receita bruta que traduz aumento líquido de poder
econômico. Tal comparação elimina do conceito de renda a parcela da
receita correspondente à reposição do capital existente no início do
período, ou às despesas necessárias à produção da receita.”26
Os movimentos de transferência de capital possuem a mesma natureza
dos pagamentos de capital, tendo ambos como objeto a renda já produzida
acumulada. No entanto, diferentemente dos pagamentos de capital, as transferências ocorrem em um único sentido, de um patrimônio para outro. Neste
último caso, há a redução do estoque de bens e serviços acumulados no patrimônio, aumentando em igual valor o estoque do beneficiário da transferência
de capital como, por exemplo, nas doações e heranças.
A conceituação fiscal de rendimento compreende apenas os pagamentos27 e transferências28 de renda, sendo que só aquilo que assim for classificado
é que pode ser alcançado pelo imposto de renda, pois somente pagamentos e
transferências de renda, segundo Bulhões Pedreira, podem ser conceituados
como rendimentos.
Pagamento e transferência de capital não consubstanciam ganho, que é
a essência do conceito de rendimento. Enquanto no primeiro existe uma reposição de bens através do fluxo de um patrimônio para outro, na segunda
uma das partes sofre redução no seu estoque de bens em benefício de outra.
As indenizações29, por sua vez, consubstanciam, conforme apontado por
Bulhões Pedreira, transferência de capital. Para ele, “as importâncias recebidas como indenização por prejuízos, quer em liquidação de apólices de seguros, quer diretamente dos responsáveis pelo prejuízo, por sua natureza não
são rendimentos, e sim transferência de capital...”30. A mesma situação, segun-

26
27

28

29

30

Op. cit., p. 2-23 – grifos do autor.
“... correspondentes à retribuição dos fatores de produção estrangeiros que contribuíram para a
formação da renda nacional.” (Op. cit. p. 2-25).
“... correspondentes ao pagamento a residentes ou domiciliados no exterior de parcelas da renda
produzida na economia nacional, que não são retribuição a fatores de produção.” (Op. cit. p.
2-25).
A indenização é fundada, em regra, conforme observa De Plácido e Silva, em “despesas ou adiantamentos feitos por uma pessoa em proveito próprio ou negócios alheios, em virtude do que se
gera o direito de reembolso ou restituição e o dever de pagá-las, ou na compensação ou recompensa por serviços prestados, a mando ou em benefício da pessoa, que os deve pagar ou na reparação pecuniária de danos ou prejuízos decorrentes de fato ilícito, ou seja, do fato de alguém, em
que se registre dolo, simulação fraudulenta ou culpa, do qual decorra diminuição ou desfalque ao
patrimônio do prejudicado.” (Vocabulário Jurídico, p. 425).
Op. cit. p. 2-41.
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do o autor, ocorreria em relação à indenização por inadimplemento de contrato de compra e venda, por constituir um verdadeiro ressarcimento de prejuízos por inadimplemento de contrato.
Victor Borges Polizelli, ao discorrer sobre o princípio da realização da
renda, destaca que alguns acontecimentos da vida empresarial, embora tenham potencial para configurar renda realizada, são devem ser tomados
como eventos críticos de realização, por não apresentarem os elementos necessários para tanto em grau adequado. Nesse sentido, dificuldades de mensuração, baixa liquidez ou mesmo mudança de posição patrimonial diminuta
ou nula deixam o contribuinte em posição similar a que se encontrava em
momento anterior ao fato. Como exemplo, traz que “nas situações de indenização destinada a repor dano patrimonial, por exemplo, o contribuinte normalmente recebe caixa ou usa prontamente qualquer caixa recebido para repor os ativos que foram entregues ou sinistrados, de forma que qualquer imposição tributária, com relação a este evento (recebimento da indenização),
deverá força-lo a vender outros ativos (tomar dinheiro emprestado ou adotar
algum comportamento econômico indesejado) para satisfazer a obrigação tributária”31.
Ricardo Mariz de Oliveira, ao se posicionar sobre o tema, prefere deixar
de lado a questão conceitual devido ao fato de que as duas principais teorias
são insuficientes para resolver a controvérsia e, de forma pragmática, propõe
o enfoque da verificação objetiva da existência de acréscimo patrimonial vinculado a uma posição patrimonial e um bem existente nesta posição, pregando que somente aquelas indenizações que venham a acrescer o patrimônio e
que tenham relação com um bem deste patrimônio, tomado ele e seu valor
como referências para identificação do acréscimo à posição anterior, é que
podem ser consideradas com sendo rendimento e, portanto, tributáveis pelo
IRPJ32.
Nos casos de inexistência de relação da indenização com um bem do
patrimônio, ainda que haja um acréscimo patrimonial sob o ponto de vista
econômico e um ingresso no patrimônio econômico (definido no artigo 91 do
Código Civil33), não haveria, segundo Mariz, renda ou provento pela falta de
receita ou rendimento34. Destaque-se, outrossim, que, para o mesmo autor, as
meras transferências patrimoniais também estariam fora do campo de incidência das exações.

31

32
33

34

O Princípio da Realização da Renda: Reconhecimento de Receitas e Despesas para fins de IRPJ. São
Paulo: Quarter Latin, 2012, p. 324.
Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 210-211.
“Art. 91. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas, de uma pessoa,
dotadas de valor econômico.”
Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 211.
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O legislador, por outro lado, estabeleceu, de acordo com as disposições
contidas no artigo 70 da Lei n. 9.430/96 (reproduzido no artigo 681 do
RIR/99), a incidência de IRRF sobre as indenizações pagas a pessoas jurídicas, mas reconheceu a impossibilidade de tributação das indenizações destinadas a reparar danos patrimoniais.
Nota-se, portanto, que o objetivo do legislador foi o de tributar eventuais
ganhos obtidos pelas pessoas jurídicas no recebimento de indenizações por
desapropriação, lucros cessantes e demais situações que não são destinadas a
reparar danos patrimoniais.
Referido dispositivo legal foi, inclusive, adotado como fundamento pelas
autoridades fiscais no Processo de Consulta n. 160/99, que trata da questão da
não incidência de IRRF sobre remessas a título de indenização35, verbis:
“Processo de Consulta n. 160/99
Órgão: Superintendência Regional da Receita Federal – SRRF / 8ª RF
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Ementa: REMESSA PARA O EXTERIOR – Indenização paga a empresas francesas.
Por não configurar percepção de rendimentos provenientes do Brasil
por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, a
remessa decorrente de INDENIZAÇÃO para reparação de danos patrimoniais (até o limite fixado em condenação judicial transitada em
julgado), não está sujeita à incidência do imposto de renda na fonte.
No entanto, sobre os valores relativos a juros, honorários e remuneração de peritos, por caracterizar percepção de rendimentos, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, na forma do art. 685, do Decreto n. 3.000, de 1999”.
Os processos de consulta abaixo transcritos ratificam a não incidência de
imposto de renda sobre indenização por dano patrimonial até o montante da
perda:
“Processo de Consulta n. 29/08
Órgão: Superintendência Regional da Receita Federal – SRRF / 6ª RF
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ementa: DANO PATRIMONIAL. INDENIZAÇÃO. Para que o valor
da indenização recebida se situe fora do campo de incidência do imposto de renda, impõe-se comprovar que o montante recebido se vincula à efetiva perda patrimonial sofrida por ação de terceiros, não
havendo tributação até o montante dessa perda.”

35

Apesar do referido dispositivo legal trazer em seu caput o texto “em virtude de rescisão de contrato”.
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“Processo de Consulta n. 8/00
Órgão: Coordenação-Geral do Sistema de Tributação – COSIT
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ementa: DANO PATRIMONIAL. INDENIZAÇÃO. ISENÇÃO. Não se
sujeitam à incidência do imposto de renda as indenizações pagas ou
creditadas destinadas a reparar danos patrimoniais...”
“Processo de Consulta n. 372/97
Órgão: Superintendência Regional da Receita Federal – SRRF / 8ª RF
Assunto: IR Fonte – Tratamento fiscal relativo ao imposto de renda na
fonte aplicável sobre importâncias pagas em cumprimento de decisão
judicial.
Ementa: Indenização para reposição de perdas. A importância paga
em decorrência de acordo firmado nos autos de ação ordinária de indenização, que vise a reposição do que efetivamente se perdeu, não
está sujeita à incidência do imposto de renda, porquanto não se enquadra no art. 43 da Lei 5.172/66. A indenização correspondente àquilo
que deixou de lucrar, acrescida de atualização monetária e juros compensatórios e moratórios, sujeita-se à tributação, na forma dos art. 58,
incisos VI e XIV, e 792 do RIR/94.”
“Processo de Consulta n. 91/98
Órgão: Órgão: Superintendência Regional da Receita Federal – SRRF
/ 9ª RF
Assunto: Imposto de Renda retido na Fonte – IRRF
Ementa: Remessa para o Exterior. Indenização por vício de mercadoria exportada. Está fora da incidência do imposto de renda a remessa
de valores ao exterior para indenização contratual das despesas e danos suportados pelo importador decorrentes da substituição do produto exportado, em virtude de vícios destes, por consistir mera recomposição do patrimônio do cliente domiciliado no exterior.”
Tal posição vem sendo reiterada pela Administração Tributária Federal
– Receita Federal do Brasil (“RFB”) ao longo dos anos.
Mais recentemente, em 2018, a Coordenação-Geral de Tributação (COSIT) da RFB publicou a Solução de Consulta COSIT n. 21, de 22 de março de
2018, na qual expressa o entendimento da não incidência do imposto de renda quando a indenização se destinar a reparar dano patrimonial:
“Solução de Consulta n. 21/2018
Órgão Coordenação-Geral do Sistema de Tributação – COSIT
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ.
Ementa: Indenização Por Dano Patrimonial. Não Incidência. Requisitos. Não se sujeita à incidência do Imposto sobre a Renda a indeniza-
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ção destinada a reparar danos até o montante da efetiva perda patrimonial. O valor recebido excedente ao dano objeto da indenização é
acréscimo patrimonial e deve ser computado na base de cálculo do
imposto.”
Destaque-se que, com o advento da Instrução Normativa RFB n.
1.396/2013, as soluções de consulta emitidas pela COSIT “têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre na hipótese por elas
abrangida”36.
3. Jurisprudência dos Tribunais Superiores e Administrativos
Muito já se discutiu acerca da tributação das indenizações em nossos Tribunais. O Ministro José Delgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ listou
alguns julgados que tratam do tema da tributação das indenizações:
“a) A não incidência de Imposto de Renda sobre aviso prévio (TFR 3ª
Região, MAS 154.778, 6ª Turma, v.u., j. 18.3.96, Rel. Juiz Andrade
Martins, DJ 22/5/96, p. 33336.
b) “O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade de
serviço não está sujeita ao imposto de renda” (Súmula n. 136-STJ).
c) Não está sujeito ao imposto de renda a indenização recebida por
pessoa jurídica, em decorrência de desapropriação amigável ou judicial’ (Súmula n. 39 do então e egrégio TFR).
d) Não incidência do imposto de renda sobre os juros compensatórios
e moratórios, tanto na desapropriação direta como na indireta (RSTJ
91/141).
e) Inconstitucionalidade do Dec.-lei 1.641, de 7.12.78, art. 1°, § 2°, II,
no trecho em que exige imposto de renda em decorrência do lucro que
o expropriado obtém, na desapropriação, de imóvel de sua propriedade (STF – Pleno. Acórdão publicado no Boletim da Associação dos Advogados de S. Paulo n. 1.595/107, citado por Theotonio Negrão, Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor, p. 1.124, 30ª ed.”37
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região acabou por afastar a tributação sobre o montante recebido a título de indenização para cobrir danos causados ao patrimônio da pessoa jurídica, conforme se infere da ementa abaixo:
36

37

“Art. 9º A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre na hipótese por elas abrangida, sem
prejuízo de que a autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento”.
Reflexões sobre o Regime Tributário das Indenizações (http://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/11471/Reflex%c3%b5es_sobre_o_Regime.pdf?sequence=1).
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“A indenização que não se destine a reparar custos ou despesas assim
escriturados, ou lucros cessantes, mas corresponda a danos causados
ao patrimônio, inclusive intangível, da pessoa jurídica, não configura
renda nem proventos e não está, por isto mesmo, sujeita ao imposto.”38
Destaque-se, ademais, o julgamento dos Embargos de Divergência no
RESP n. 770.078/SP, onde a 1ª Seção STJ fez uma consolidação do entendimento a respeito do chamado “Regime Tributário das Indenizações”, verbis:
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO A EMPREGADO, POR OCASIÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO. GRATIFICAÇÃO POR LIBERALIDADE. NATUREZA. REGIME TRIBUTÁRIO DAS INDENIZAÇÕES. DISTINÇÃO ENTRE INDENIZAÇÃO
POR DANOS AO PATRIMÔNIO MATERIAL E AO PATRIMÔNIO
IMATERIAL. PRECEDENTES (RESP 674.392-SC E RESP 637.623PR). EXISTÊNCIA DE NORMA DE ISENÇÃO (ART. 6º, V, DA LEI
7.713/88).
1. O imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza tem como
fato gerador, nos termos do art. 43 e seus parágrafos do CTN, os
“acréscimos patrimoniais”, assim entendidos os acréscimos ao patrimônio material do contribuinte.
2. O pagamento de indenização pode ou não acarretar acréscimo patrimonial, dependendo da natureza do bem jurídico a que se refere.
Quando se indeniza dano efetivamente verificado no patrimônio material (= dano emergente), o pagamento em dinheiro simplesmente
reconstitui a perda patrimonial ocorrida em virtude da lesão, e, portanto, não acarreta qualquer aumento no patrimônio. Todavia, ocorre
acréscimo patrimonial quando a indenização (a) ultrapassar o valor do
dano material verificado (= dano emergente), ou (b) se destinar a compensar o ganho que deixou de ser auferido (= lucro cessante), ou (c) se
referir a dano causado a bem do patrimônio imaterial (= dano que
não importou redução do patrimônio material).
3. O pagamento feito por liberalidade do empregador, por ocasião da
rescisão de contrato de trabalho, não tem natureza indenizatória. E,
mesmo que tivesse, estaria sujeito à tributação do imposto de renda, já
que (a) importou acréscimo patrimonial e (b) não está beneficiado por
isenção. Com efeito, a isenção prevista na lei restringe-se à “indenização (...) por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite
garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho” (art. 39 do RIR,
aprovado pelo Decreto 3.000/99). Precedentes da 1ª Seção: EREsp

38

AC. 64.658-MG, do TFR, 4ª T. – DJU 22/02/1988.
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515148 / RS, Min. Luiz Fux, DJ 20.02.2006.
4. Embargos de divergência a que se dá provimento.”39
Para o relator da decisão supra, Ministro Teori Albino Zavascki, indenização é a prestação em dinheiro destinada a reparar ou recompensar uma
lesão causada a um bem jurídico, de natureza material ou imaterial. Os bens
jurídicos, em seu aspecto essencial, comportam, segundo Zavascki, uma grande classificação: eles podem ser (a) de natureza patrimonial (integrantes do
patrimônio material) ou (b) de natureza não-patrimonial (integrantes do patrimônio moral das pessoas).
E concluiu o relator afirmando que a indenização que não acarreta acréscimo patrimonial é aquela que se destina a recompor o dano material efetivamente causado pela lesão (dano emergente ao patrimônio material). Relativamente a ela, não se configura fato gerador do imposto de renda. Todavia,
acarreta acréscimo patrimonial (e, portanto, constitui fato gerador do imposto de renda) a indenização (a) por danos ao patrimônio imaterial (moral)40, ou
(b) referente a lucros cessantes41 ou (c) em valor que exceda o da redução patrimonial causada pela lesão.
Em caso semelhante, a Ministra Eliana Calmon ratificou e ampliou o
entendimento esposado anteriormente no sentido de não incidir imposto de
renda sobre verbas recebidas a título de indenização por danos morais e materiais42, na linha do que havia sido decidido pela Primeira Seção do STJ, no
REsp n. 1.1.52.764/CE, no âmbito dos recursos repetitivos.
O Conselho de Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF), por sua vez, também reconheceu a necessidade de tributação dos lucros cessantes, conforme ementa abaixo transcrita:
“DECISÃO JUDICIAL – INDENIZAÇÕES POR LUCROS CESSANTES – TRIBUTAÇÃO – Os valores recebidos em decorrência de decisão judicial em ação de cobrança de lucros cessantes, caracteriza hipótese de incidência do imposto de renda. Assim, o valor principal e os
juros recebidos devem ser declarados como rendimentos tributáveis na
declaração de ajuste anual”.43

39

40

41

42
43

Malgrado a decisão em questão envolver a tributação de pessoa física, sua fundamentação também é plenamente aplicável às pessoas jurídicas.
É de se destacar, no entanto, que a Primeira Seção do STJ, no REsp n. 1.152.764/CE (Relator
Ministro Luiz Fux) decidiu, no âmbito dos recursos repetitivos, que a indenização por dano moral
não deve ser tributada pelo imposto de renda.
O próprio STJ define que o lucro cessante consiste na frustração do crescimento patrimonial
alheio, ou seja, o ganho patrimonial que a vítima poderia auferir, mas não o fez graças à lesão
sofrida (RESP 978.118/MT).
REsp n. 1.150.020/RS. Ministra Eliana Calmon. 05/08/2010.
1º Conselho de Contribuintes / 7ª Câmara / ACÓRDÃO 107-09.086 em 14/06/2007.
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Quando, no entanto, a indenização possuir a finalidade de recompor
danos patrimoniais, o relator do processo acima mencionado (Ac. 10420.072/04), o conselheiro Nelson Mallmann, concluiu, em seu voto, inexistir
fato gerador do imposto de renda:
“Não tenho dúvidas, que quando se tratar de indenizações percebidas em
razão de sentença judicial cuja finalidade única é a recomposição pelos
danos patrimoniais causados, não há fato gerador do tributo, por não se enquadrar no conceito de renda ou de proventos previsto no artigo 43 do CTN.
Ou seja, a reposição do patrimônio preexistente, é indenização para reposição
de perdas e não está sujeita à imposição do imposto de renda pela inocorrência
do fato gerador do tributo.” (grifamos)
É de se destacar também as ementas abaixo do Conselho de Contribuintes, no sentido de reconhecer a tributação somente quando o montante indenizatório consubstancia acréscimo patrimonial:
“IRPJ/CSLL – INDENIZAÇÃO RECEBIDA POR SEGURADORA EM
RAZÃO DE FURTO DE VEÍCULO – Montante indenizado maior que
o valor contábil corrigido monetariamente e acrescido da respectiva
depreciação – ganho que deve ser considerado na apuração da base de
cálculo.”44
“IRPJ – INDENIZAÇÃO – PERDAS E DANOS – Tendo o Poder Judiciário determinado que a indenização por perdas e danos, fixada em
sentença, correspondesse ao equivalente do bem negociado, devolvendo-se as partes ao status quo ante e não havendo demonstração do
quantum correspondente eventual acréscimo patrimonial, é insubsistente o auto de infração que exige o IRPJ calculado sobre o valor integral da indenização recebida.”45
Em outra decisão46, o Conselho de Contribuintes, ao analisar a questão
da incidência de imposto de renda na fonte sobre remessas ao exterior de
rendimentos, apegou-se ao disposto no § 5°, do artigo 70, da Lei n. 9.430/96
para determinar a tributação apenas nos casos de indenizações que não decorrem de danos patrimoniais, bem como sobre os valores pagos no país a
mesmo título.
4. Conclusão
Apoiados nas considerações aqui expostas, verifica-se que ao passo que o
artigo 685 do RIR/99 determina que o fato gerador do imposto de renda re-

44
45
46

1º Conselho de Contribuintes / 4ª Câmara / ACÓRDÃO 104-20.072 em 08/07/2004.
1º Conselho de Contribuintes / 5ª Câmara / ACÓRDÃO 105-16.064 em 18/10/2006.
1º Conselho de Contribuintes / 4ª Câmara / ACÓRDÃO 104-133.048 em 27/09/2006.
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tido na fonte consiste nos “rendimentos, ganhos de capital e demais proventos
pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no
País, a pessoa física ou jurídica residente no exterior”, a indenização não se
encaixa na natureza de nenhuma das verbas acima mencionadas, não podendo ser considerada rendimento ou ganho de capital, nem demais proventos.
Apesar da discussão jurisprudencial acerca da incidência do imposto sobre indenizações por damos morais ou lucro cessantes, vê-se que a posição,
tanto das autoridades fiscais quanto do Judiciário, faz a ressalva em relação
aos pagamentos realizados para compensação por danos patrimoniais, os
quais não configuram acréscimo de patrimonial tributável.
Assim, ao nosso ver, o pagamento feito à residente no exterior, quando
realizado à título de indenização para reparação de danos patrimoniais não
está sujeita à retenção do imposto de renda na fonte, até o limite do montante
comprovado do dano patrimonial incorrido, não incluindo quaisquer atualizações ou acréscimos.
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Abstract
This article discusses the role of and main aspects of justifications for
general anti-avoidance rules in international taxation, and analyses
whether or not an international GAAR, such as the PPT (principal
purpose test) of the OECD Multilateral Instrument may be against
some international fundamental rights. It also argues about a better
way to construe the apparently vague and unclear wording of the requirement of “one of the main purposes”.
Introduction
The main purpose of this article is to investigate if an international general anti-avoidance rule, such as the Principle Purpose Test provided by the
Multilateral Instrument, would be compatible with International Law, particularly with International Human Rights Law. No consideration will be given
to domestic law of specific countries, because as a matter of a rule of International Law provided by Double or Multilateral Taxation Conventions, under
the Vienna Convention on Treaty Law, States may not invoke domestic law to
avoid the application of treaties signed in good faith. Also the interpretation
and construction of specific or general treaty provisions are submitted to the
rules and principles of interpretation provided by the Vienna Convention itself and other international instruments such as the Statute of the International Court of Justice that prevail over any domestic rule of adjudication and
interpretation.
I. Tax avoidance definition and the conflicting justifications for GAARs.
An international guiding principle. The role of proportionality in
balancing different principles at stake in tax avoidance
A traditional distinction between tax avoidance and tax evasion is that
the former is lawful whereas the latter is not. However, in an international and
comparative context, tax avoidance may be abusive, and as a consequence,
unlawful, but not as evasion, which in many countries is a criminal offence
and whose penalties are hasher than abusive tax avoidance. When tax avoid-
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ance is not abusive, it is lawful, and could be regarded as tax mitigation. Still,
from an international perspective any arrangement or transaction made by
taxpayers whose sole or main purpose is to reduce their tax burden may be
legitimate or not depending on the economic factual circumstances and the
purpose of tax laws at stake. In this sense, tax avoidance may be abusive, wholly artificial, excessive or too aggressive, and thus illegitimate and unlawful
depending on the fulfilment of two requirements: firstly, objective economic
factors that may give or not business purpose or economic substance to the
transaction must be ascertained; and secondly, it must be determined the specific purpose of the tax laws in play (the tax law that was supposedly circumvented and the tax law that should arguably be applied to the transactions).
The above two requirements of abuse are in line with the guiding principle set
out by the OECD on abuse of a tax treaty that means the main purpose for
entering into transactions is to obtain a more favourable tax position contrary
to the object and purpose of the treaty provisions in play. Not surprisingly, the
UN Commentaries on the UN Model Convention follows the same line of
thought. A guiding principle is set out in paragraph 25 of the Commentaries
on Art. 1 of the UN Model Convention as follows:
“A guiding principle is that the benefits of a double taxation convention should not be available where a main purpose for entering into
certain transactions or arrangements was to secure a more favourable
tax position and obtaining that more favourable treatment in these
circumstances would be contrary to the object and purpose of the relevant provisions.”
Furthermore, on general anti-avoidance rules the UN Commentaries
seem to be fair to state that “these two elements will also often be found, explicitly or implicitly, in general anti-avoidance rules and doctrines developed
in various countries.”
If conflicting principles are at stake regarding tax avoidance, such as legal certainty and tax equity, they should be reconciled with each other in order to reach a fair balance protecting to an optimal extent both principles. In
the author’s opinion neither of them should unconditionally prevail over the
other, and the principle of proportionality is an analytical tool to reach that
fair balance. Moreover, proportionality coupled with reasonableness may balance all tax principles that justify tackling tax avoidance, mainly equity and
the doctrine of abuse of rights, against other relevant principles, such as good
faith, legal certainty, clarity, and predictability. All of them are important and
none of them should be absolute or exclusive. First, general or specific anti-avoidance rules should be suitable for the attainment of the desired objective (to avoid artificialities and abuses, for example); second, the necessity of
the measure in a sense that it is the least restrictive of individual freedoms that
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could be adopted; and third, the requirement of the proportionality of the
measure to the restrictions involved (balancing). Thus, if a tax measure, such
as joint taxation of spouses, is too intrusive to the freedom to opt for separate
taxation and discriminatory, it may be unlawful for being disproportionate.
Treating the family as a tax unity may be reasonable either for tax avoidance
or simplification purposes. However, joint taxation may be disproportionate
where this tax treatment results in taxing spouses or civil partners more heavily than non-married couples who live together, particularly if there is an underlying policy or constitutional objective for the State to recognize, protect
and encourage the family.
A GAAR functioning as a principle could be coupled with rules, such
specific anti-avoidance rules, to increase the effectiveness and fairness of combating tax avoidance. It is debatable whether a system based on general principles rather than prescriptive rules may be more appropriate, depending on
the legal traditions and constitutional systems of each jurisdiction. Generally
there is a more defence of principles, though rules are necessary, in a combination that should bring greater clarity and consistency to any legal system. In
the author’s view a system with a general principle, such as an objective abuse
of rights doctrine (taking into account objective economic factors, the principle of good faith, no application of penalties, objective ascertainment of the
purpose of the tax legislation at stake, and an overall fair assessment) is more
appropriate to tackle tax avoidance, because it balances equity and legal certainty, whereas prescriptive rules favour legal certainty only or mostly, with
most likely little regard to fairness. A combination of a general rule with prescriptive ones, for greater clarity and legal certainty, would be better depending again on what would be more appropriate to the legal system, tradition,
and culture of each jurisdiction, but in line with international standards set
out by international organizations such as the UN, OECD, and international
courts such as the European Court of Human Rights, the European Court of
Justice, and the Appellate Body of the WTO. Furthermore, some general
principles of International Law, such as good faith, abuse of rights, non-discrimination coupled with reasonableness and proportionality may directly or
indirectly be related to and applicable to international tax avoidance.
Still regarding tax avoidance is noteworthy The General comment No.
24 of 2017 made by the UN Committee on Economic, Social and Cultural
Rights, on State obligations under the International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights in the context of business activities,
“States parties should also encourage business actors to ensure that
they do not undermine the efforts of the States in which they operate
to fully realize the Covenant rights – for instance by resorting to tax
evasion or tax avoidance strategies in the countries concerned. To
combat abusive tax practices by transnational corporations, States
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should combat transfer pricing practices and deepen international tax
cooperation…”
The above statement is not binding on States, but may be legally significant and persuasive to tackle tax avoidance or abusive tax practices to ensure
Covenant rights. On the other hand, it would be a contradiction if the same
tax practices were regarded as a fundamental right of taxpayers.
There are generally five ways to ensure the proper use of tax treaties that
may be consistent with international standards. First, the application of domestic GAAR or a specific anti-avoidance rule applicable to tax treaties. Secondly, a specific anti-avoidance rule provided in the treaty itself: v.g. the beneficial owner clause, as generally applied to dividends, interests, and royalties.
Thirdly, the limitation on benefits articles, generally based on ownership or
control as a residence test to get treaty benefits. Fourthly, a GAAR provided in
the treaty itself, such as a general beneficial owner clause, or the principle
purpose test. Fifthly, an anti-abuse doctrine as a general principle of International Law. A combination of two types of rules (specific beneficial ownership
and limitation on benefits clauses) and two or three types of principles (domestic GAAR, Treaty GAAR, and international general principle of International Law) is possible, as shown by the States practice. However, either separately or in their combination, international treaty rules and principles must
also be in line with the international fundamental rights to an extent not to be
a great intrusion or violation of general principles of International Human
Rights Law and any specific international fundamental right.
In the next section it will be discussed whether the general anti-avoidance rule provided by the Anti-tax avoidance Directive and the Multilateral
Instrument introducing an apparent broader principle pass the test of proportionality and may be regarded as a legitimate restriction on international
fundamental rights and freedoms.
II. The GAARs in the Anti-tax avoidance Directive (ATAD) and in the
Multilateral Instrument and the Principle Purpose Test (PPT). Any
essential differences?
1. The Anti-tax avoidance Directive
The landmark cases on tax avoidance and the fundamental freedoms of
the European Court of Justice accepted tax avoidance in the sense of artificial
arrangements and lack of essential economic substance (business purpose) as
a legitimate justification to restrict the fundamental freedoms with no further
requirement of “one of the main purposes to avoid taxation”.
The scenario on international tax avoidance in Europe has evolved more
with the Directive 2016/1164 of 12 July 2016 (ATAD) that apparently introduced a broader general anti-avoidance rule in direct taxation.
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Art. 6 of the ATAD states,
“General anti-abuse rule
1. For the purposes of calculating the corporate tax liability, a Member
State shall ignore an arrangement or a series of arrangements which,
having been put into place for the main purpose or one of the main
purposes of obtaining a tax advantage that defeats the object or purpose of the applicable tax law, are not genuine having regard to all
relevant facts and circumstances. An arrangement may comprise more
than one step or part.
2. For the purposes of paragraph 1, an arrangement or a series thereof
shall be regarded as non-genuine to the extent that they are not put
into place for valid commercial reasons which reflect economic reality.”
As the preamble of the Directive says this new approach tried to adopt
the case law of the ECJ on tax avoidance, but apparently went further. In my
view the Court developed the concept of genuine transactions as wholly artificial arrangement in direct taxation, developed a broader concept for VAT
based on the general abuse of law doctrine, and when interpreted the “valid
economic reasons” requirement under the Merger Directive as stated in Kofoed the notion of “valid economic reasons” reflected again the general principle of abuse of rights in EU law.
Thus, a better way to reconcile the “one of the main purposes” requirement (paragraph 1) with the concept of “genuine” transaction and “valid economic reasons” (paragraph 2) would be to give more weight to the main or
essential purpose of the transactions. That would bring more legal certainty
and clarity to taxpayers whereas avoiding abuse of tax law according to the
general principle of abuse of rights.
2. The Multilateral Instrument and the Principal Purpose Test
There are generally five ways to ensure the proper use of tax treaties that
may be consistent with international standards. First, the application of domestic GAAR or a specific anti-avoidance rule applicable to tax treaties. Secondly, a specific anti-avoidance rule provided in the treaty itself: v.g. the beneficial owner clause, as generally applied to dividends, interests, and royalties.
Thirdly, the limitation on benefits articles, generally based on ownership or
control as a residence test to get treaty benefits. Fourthly, a GAAR provided in
the treaty itself, such as a general beneficial owner clause, or the principle
purpose test. Fifthly, an anti-abuse doctrine as a general principle of international law.
The BEPS project of the OECD agreed in the final report of 5 October
2015, which was implemented by the Multilateral Instrument, which came
into force in 2018, the following minimum standards:
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a) Wording in the preamble against double non-taxation and treaty
shopping, and either
b) Limitation on benefits clause – LOB (an extensive or limited version)
and the Principle Purpose Test (PPT), or
c) PPT alone, or
d) LOB and anti-conduit rules.
The above minimum standards in my view would be compatible with international standards previously analysed, except for the “one of the main
purposes” requirement explained in the next paragraph, as long as taxpayers
can challenge their application by the competent tax authorities on proportionality, reasonableness, and fairness grounds, for two reasons. First, it
demonstrates a great concern for abusive tax avoidance; and secondly, it takes
into account different positions of individual countries, such as the US and
others that are reluctant to adopt the principle purpose test and are in favour
of the LOB articles. This may bring more certainty to taxpayers and may be
less burdensome in terms of tax assessments and fiscal supervision.
One of the main problems with the PPT broad approach is how to interpret it under the Vienna Convention and in the light of other International
Instruments. It is also worth pointing out that some international courts, such
as the Appellate Body of the World Trade Organization (WTO), and the European Court of Human Rights (ECHR) also recognize combating tax avoidance as a legitimate and imperative requirement in the public interest to justify some restrictions on the international fundamental freedoms and rights.
However, if those measures are legitimate and allow limitations on international rights, they must be proportionate to that end. In other words, they
must be balanced with other interests and principles at stake, such as the
fundamental freedoms, the fundamental rights, and non-discrimination in
international trade, in order to be less intrusive to those rights under the necessity test as part of proportionality. Weighing equity, ability to pay, and
abuse of rights (justifications for combating tax avoidance) against legal certainty, predictability, and clarity (as international fundamental rights derived
from the international rule of law based system) requires a fair and independent balance.
Thus, it is necessary to make the requirement of “one of the main purposes” compatible with the general principle of abuse of law as recognized by
many States, and at the same time to bring more certainty to taxpayers, balancing international fundamental rights and freedoms and the principle of
legal certainty with the requirement of equity and fairness in the adjudication
of a general international standard.
Regarding the application of any type of GAAR to tax treaties, the standards of reasonableness and the principle of proportionality may bring more
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certainty to taxpayers particularly where unclear or vague concepts are used.
The reasonableness standard already open-ended can be ascertained via proportionality principle that requires an overall and fair balance of all interests
and principles at stake in each case in its role of conciliation of equity with
legal certainty. Proportionality is the legal tool like the compass-needle that
at every case appropriately points the way that takes us to fairness.
Furthermore, according to international standards analysed in the previous section, a GAAR that would be more appropriate as a general principle
of law would be that which provides as its first element the main (not sole)
purpose for entering into transactions to obtain a more favourable tax position (generally with no business purpose), and its second element an objective
and purposive interpretation of double tax conventions. Thus, the “one of the
main purposes” requirement in the PPT may be interpreted in a narrow sense
giving more weight to the more essential aim of the transaction as a whole, be
it either its tax motivation or its business purpose. If a transaction or an arrangement, for example, has three relevant business purposes and one relevant tax motivation, any of them regarded as one of the main purposes, the
outweigh of non-tax purposes should prevail and the PPT would not be applicable.
This narrow interpretation of the PPT would also be in line with the preamble of the MLI to counteract tax avoidance including through treaty shopping arrangements according to the clarification of paragraph 174 of the
OECD Commentary on Art. 29, under which “the treaty should only provide
benefits in respect of bona fide exchanges of goods and services, and movement of capitals and persons (‘as opposed to arrangements whose principal
objective is to secure a more favourable tax treatment’).” Besides the purposive, contextual, and in the good faith interpretation that must be given to
treaties, under Art. 31, paragraph 2, of the Vienna Convention on the Law of
Treaties, the preamble of a treaty is part of its context.
Thus, this approach to tax avoidance assessing essentially the principal
objective (not just one of the main objectives) would be compatible with other
international standards such as the European approach having both some
common grounds and might reach similar results.
Finally, the literal broader wording of Art. 7 of the MLI may be relevant
to function as a deterrence to aggressive tax avoidance, as taxpayers might be
challenged by tax authorities based just on the “one of the main purposes”
requirement. However, its literal wording may not actually serve to ascertain
its meaning according to its purpose, object, and context. Furthermore, its
construction and interpretation must be according to and submitted to the
general principles of international law regarding human rights, fundamental
freedoms, and proportionality principle, as part and parcel of the international rule of law.
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Conclusion
An international general anti-avoidance rule may be compatible with International Law, particularly with International Human Rights Law.
If conflicting principles are at stake regarding tax avoidance, such as legal certainty and tax equity, they should be reconciled with each other in order to reach a fair balance protecting to an optimal extent both principles. In
the author’s opinion neither of them should unconditionally prevail over the
other, and the principle of proportionality is an analytical tool to reach that
fair balance. Moreover, proportionality coupled with reasonableness may balance all tax principles that justify tackling tax avoidance, mainly equity and
the doctrine of abuse of rights, against other relevant principles, such as good
faith, legal certainty, and predictability. All of them are important and none
of them should be absolute or exclusive. First, general or specific anti-avoidance rules should be suitable for the attainment of the desired objective (to
avoid artificialities and abuses, for example); second, the necessity of the measure in a sense that it is the least restrictive of individual freedoms that could
be adopted; and third, the requirement of the proportionality of the measure
to the restrictions involved (balancing).
The “one of the main purposes” requirement in the PPT, as explained in
the last section, may and should be interpreted in a narrow sense giving more
weight to the more essential aim of the transaction as a whole, be it either its
tax motivation or its business purpose, in order to be less intrusive to international fundamental rights and freedoms, reaching an optimal conciliation
between legal certainty, equity, and overall international fairness.
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I. Introdução
O regime brasileiro de tributação em bases universais (“TBU”) foi alterado pela Lei n. 12.973, de 13 de maio de 2014 (“Lei n. 12.973/2014) com o objetivo de aproximar o padrão fiscal brasileiro àquele implementado por outros países e atender a certas demandas de grupos econômicos nacionais em
franco processo de internacionalização. Nessa toada, a nova sistemática do
regime permitiu, por exemplo, a consolidação dos prejuízos registrados por
controladas e coligadas no exterior (art. 78), e o diferimento do imposto devido
mediante o cumprimento de certos requisitos (art. 90), dentre outros ajustes.
Além de alterar os contornos do regime, a Lei n. 12.973/2014 também
concedeu incentivos fiscais visando fomentar os investimentos privados no exterior e aumentar a competitividade de empresas brasileiras no plano internacional, sobretudo em setores ditos estratégicos. O presente artigo, portanto,
busca analisar a moldura jurídica de um desses benefícios em particular: o
crédito presumido de CSLL aplicado sobre o acréscimo patrimonial decorrente de investimos realizados em pessoas jurídicas no exterior voltadas para
atividades de fabricação de bebidas ou produtos alimentícios, construção de
edifícios e obras de infraestrutura, além das demais indústrias em geral.
Para tanto, pretende-se (i) conceituar os incentivos fiscais como gastos
tributários, destacando os requisitos e mecanismos de governança necessários
à sua concessão; (ii) retomar as justificativas para a instituição do regime de
tributação em bases universais à luz de alguns indicadores econômicos relativos ao processo de internacionalização das empresas nacionais; e (iii) analisar
a moldura normativa do crédito presumido de CSLL, buscando compreender
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seu impacto na política econômica de incentivo à expansão das multinacionais
de origem brasileira implementada nas últimas duas décadas.
II. Incentivos fiscais e gastos tributários indiretos como instrumentos
indiretos de intervenção do Estado na economia
O art. 174 da Constituição Federal de 1988 (“CF/1988”) dispõe sobre as
formas de intervenção estatal no domínio econômico e define que, “como
agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na
forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este
determinante para o setor público e indicativo para o setor privado”. A finalidade dessa intervenção, vale notar, é estabelecida pelo próprio texto constitucional, em seu art. 3º:
“Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa
do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II – garantir o desenvolvimento nacional;
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.” (Não
destacado no original)
O ordenamento constitucional, portanto, permite que o Estado utilize de
ferramentas tributárias, financeiras e creditícias para, via outros instrumentos de planejamento, determinar as atividades no setor público e induzir comportamentos no setor privado. O gasto tributário indireto, aqui analisado, é
produto do uso de uma dessas ferramentas, pois decorre da concessão de benefícios ou incentivos fiscais destinados à concretização de objetivos econômicos e sociais previstos constitucionalmente com base na atuação do próprio
contribuinte, conforme esclarece José Maria Arruda de Andrade:
“o gasto tributário indireto é uma forma indireta de os governos atuarem na economia, renunciando à parcela da arrecadação de tributos a
partir de normas tributárias que criam desvios sobre a tributação padrão (isenções tributárias, regimes específicos etc.), permitindo que o
valor poupado dos contribuintes possa induzir comportamentos ou atender às
suas necessidades.” (ANDRADE, 2015, p. 1)
O uso desses mecanismos como forma de intervenção do Estado na economia, contudo, deve observar certos parâmetros. Além de respeitar os princípios tributários constitucionais, como isonomia, capacidade contributiva,
generalidade etc., o Poder Executivo deve apresentar, anualmente, um demonstrativo regionalizado do efeito da concessão de isenções, anistias, remis-
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sões, subsídios e benefícios de natureza tributária, financeira e creditícia, sobre as receitas e despesas públicas, conforme o § 6º do art. 165 da CF/1988. No
mesmo sentido, o inciso II do art. 5º da Lei Complementar n. 101, de 4 de
maio de 2000 (“LC n. 101/2000” – Lei de Responsabilidade Fiscal – “LRF”)
estabelece que o projeto de Lei Orçamentária Anual (“LOA”) deverá ser acompanhado do documento a que se refere o § 6º do art. 165 da CF/1988, para
fins de controle do gasto indireto.
Entretanto, não há uma definição legal do conceito de gasto tributário
ou limites à sua instituição. Em 2012, com a edição da Lei n. 12.708, de 17 de
agosto de 2012 (“Lei n. 12.708/2012”), que dispôs sobre as diretrizes para a
elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2013 e deu outras providências, buscou-se instituir um conceito permanente de gasto tributário como
“desoneração legal de tributo, que excepcione a legislação de referência e
conceda tratamento preferencial ou diferenciado a determinado grupo de
contribuintes”, nos termos dos §§ 2º a 9º do art. 91. No entanto, tais dispositivos foram vetados pela Presidência da República sob o argumento de que
“não cabe à LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecer conceitos tributários, já que sua natureza transitória pode provocar insegurança jurídica
em definições que exigem caráter permanente”1. Ainda assim, permaneceu a
previsão de que as leis ou medidas provisórias que importassem renúncias
tributárias deveriam conter cláusula de vigência de, no máximo, cinco anos.
O objetivo era evitar a manutenção do benefício quando os próprios propósitos para sua instituição deixam de existir, tal como ocorre frequentemente
com esse mecanismo de intervenção econômica2.
Essa limitação somou-se, ainda, ao requisito imposto pelo art. 14 da LC
n. 101/2000 para a concessão de benefícios fiscais, segundo o qual toda proposta de renúncia de receita pública deve ser acompanhada por (i) demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária; e/ou (ii) medidas de compensação, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
1

2

Considerando que a legislação não traz uma definição clara a respeito do que seriam gastos tributários, extrai-se da doutrina o conceito: “O gasto tributário indireto deve ser uma renúncia
tributária que conjuga dois elementos: (i) uma norma jurídica que represente um desvio ao sistema tributário de referência e que possua (ii) um caráter semelhante ao do gasto público direto,
mas que se vale da forma indireta, representativa da perda de arrecadação tributária potencial
em favor de uma disponibilidade econômica dos contribuintes, que não foram obrigados a recolher o tributo alvo da medida.” (ANDRADE, 2015)
A limitação temporal é importante porque a maioria dos benefícios fiscais não é revogada após sua
concessão justamente pela ausência de força política para fazê-lo. Nesse sentido, vale destacar que
todas as leis orçamentárias subsequentes contêm a mesma previsão quanto ao limite temporal. As
novas leis orçamentárias impõem, ainda, a obrigatoriedade de evidenciação do impacto orçamentário-financeiro de eventuais benefícios fiscais na arrecadação, como já previa a LC n. 101/2000.
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Vale notar que a instituição de benefícios fiscais sem a devida observância dos requisitos mencionados acima não é incomum. O próprio Tribunal de
Contas da União já alertou para o descumprimento do art. 14 da LC n.
101/2000 em algumas ocasiões, recomendando a readequação ou reexame
das medidas3. Entretanto, como em nenhuma dessas ocasiões foi reconhecida
a invalidade dos benefícios, ou aplicadas sanções materiais pela sua concessão,
não se pode estimar o impacto efetivo do descumprimento.
Do ponto de vista político, tais medidas contam fortemente com o apoio
do setor privado – especialmente de grandes empresas que se beneficiam da
natureza eminentemente regressiva desses benefícios4, ou seja, quanto maior
a empresa, maior o benefício –, sendo facilmente instituídos e ampliados.
Além disso, tais mecanismos dificilmente têm sua efetividade mensurada pela
população ou pelo Poder Público, em que pese a RFB realizar um controle
conservador, mas objetivo, dos valores dispendidos com a concessão dos benefícios, por meio do Demonstrativo de Gastos Tributários (“DGT”)5. Desse
modo, é comum que esses benefícios sejam prorrogados sem uma avalição
adequada sobre sua eficácia e sobre a necessidade de sua manutenção.
Vale notar ainda que, do ponto de vista político, esses instrumentos se
apresentam como uma forma de o Estado influenciar a direção da economia
interna ou internacional sem, contudo, dirigi-la abertamente, o que se adequa
ideologicamente a um ambiente de crescente rejeição do Estado, calcado no
pressuposto de uma ineficiência dos serviços e mecanismos públicos. Prova
dessa lógica foi a crescente utilização de benefícios tributários para a implementação de políticas econômicas no último período.
Conforme consta do Relatório do Grupo de Trabalho Destinado a avaliar
a Funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, preparado pela Comissão
de Assuntos Econômicos (“CAE”) em outubro de 2017, o crescimento dessas
despesas públicas foi tão significativo nos últimos anos que implicou, inclusive, uma mudança de composição dos benefícios, aumentando a participação

3

4

5

O descumprimento sistemático desse requisito já foi reconhecido pelo Tribunal de Contas da
União nos Acórdãos ns. 018.259/2013-8-TC, 747/2010-TCU-Plenário, e 012.606/2012-0-TC.
“Thus, it is now realized that a tax expenditure in the form of an exemption, exclusion, or deduction
provides the greatest assistance to the wealthiest taxpayers and to the large corporations, in view of
the progressive individual tax rates and the higher rate for the large as opposed to small corporations. Tax expenditure assistance is usually upside-down assistance.” (SURREY, 1976, p. 693)
Segundo o demonstrativo de gastos tributários, documento elaborado pela RFB em atendimento
ao inciso II do art. 5º da LC n. 101/2000: “Gastos tributários são gastos indiretos do governo realizados por intermédio do sistema tributário, visando atender objetivos econômicos e sociais. São
explicitados na norma que referencia o tributo, constituindo-se uma exceção ao sistema tributário de referência, reduzindo a arrecadação potencial e, consequentemente, aumentando a disponibilidade econômica
do contribuinte. Têm caráter compensatório, quando o governo não atende adequadamente a população dos serviços de sua responsabilidade, ou têm caráter incentivador, quando o governo tem
a intenção de desenvolver determinado setor ou região.” (DGT, 2015, p. 7)
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dos gastos previdenciários e setoriais (isto é, aqueles concedidos por ramo
econômico).
“O elevado volume de renúncias fiscais ou gastos indiretos realizados
através do sistema tributário é significativo no país. Sua expansão ao
longo de mais de uma década, saiu de R$ 77,7 bilhões (3,2% do PIB)
em 2006 para aproximadamente R$ 285 bilhões neste (4,4% do PIB) e
no próximo ano (4,1% do PIB). Nesse período, a perda estimada de
receita previdenciária (RGPS) avançou de R$ 12,3 bilhões para R$
62,5 bilhões (2017) e R$ 50,6 bilhões (2018).
De acordo com a Instituição Fiscal Independente, o avanço acelerado
do volume de renúncias fiscais produziu alguma alteração na sua composição, ainda que modalidades como o Simples Nacional, a Zona
Franca de Manaus e as isenções a entidades sem fins lucrativos tenham
sistematicamente ocupado posição de destaque.” (CAE, 2017, p. 14)
A política econômica do último período – sobretudo aquela de caráter
anticíclico após o ano de 2008 –, portanto, foi majoritariamente implementada por meio da concessão de incentivos tributários, visando ampliar a disponibilidade das empresas em um momento de retração do fluxo de caixa e
endividamento. No âmbito do regime de tributação em bases universais, no
qual todos os rendimentos e ganhos de capital auferidos por sociedades brasileiras por meio de suas controladas e coligadas no exterior são tributados
independentemente de sua distribuição à controladora, essa política parece
ter perpassado a concessão de créditos presumidos de CSLL para os grupos
que realizam atividades industriais no exterior, o que será analisado neste
artigo.
III. Os antecedentes da Lei n. 12.973/2014
Desde sua instituição pela Lei n. 9.249, de 26 de novembro de 1995 (“Lei
n. 9.249/1995”), o regime de TBU foi alvo de duras críticas, tanto do ponto de
vista doutrinário, quando do ponto de vista político-empresarial. Para o Poder Executivo, o objetivo dessa sistemática de tributação era, primeiro, evitar
a elisão e a evasão tributária, tornando nulos os benefícios fiscais auferidos
por meio da alocação de lucros e interposição de empresas no exterior – estratégia cada vez mais frequente com a liberalização econômica a partir da década de 90 –; e, em segundo, equiparar a tributação das pessoas jurídicas à sistemática adotada para as pessoas físicas, que estavam sujeitas ao imposto de
renda em bases universais desde a Lei n. 8.383, de 30 de dezembro de 1991
(“Lei n. 8.383/1991”). Ambos os objetivos citados estavam explícitos no texto
de Exposição de Motivos da Lei n. 9.249/1995:
Exposição de Motivos: “13. As regras para a tributação dos rendimentos
auferidos fora do País constam dos arts. 24 a 27. O Projeto alcança
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unicamente os lucros, permitindo a compensação do imposto de renda que sobre eles houver incidido no exterior, e determinando a obrigatoriedade de apuração do imposto com base no lucro real, para as
pessoas jurídicas que obtiverem lucros no exterior. 14. Adota-se, com a
tributação da renda auferida fora do País, medida tendente a combater a elisão e o planejamento fiscais, uma vez que o sistema atual – baseado na territorialidade da renda – propicia que as empresas passem
a alocar lucros a filiais ou subsidiárias em ‘paraísos fiscais’. Interna-se,
ainda, harmonizar o tratamento tributário dos rendimentos, equalizando a tributação das pessoas judiciais à das pessoas físicas, cujos
rendimentos externos já estão sujeitos ao imposto na forma da legislação em vigor.”
No que diz respeito à evasão tributária, cabe ressaltar que uma parcela
significativa dos recursos detidos no exterior por pessoas físicas e jurídicas
brasileiras não era declarada às autoridades fiscais ou Banco Central do Brasil
(“BACEN”) à época da instituição do regime. Ou seja, não se tratava da utilização de planejamentos fiscais sofisticados, mas de um fenômeno de subdeclaração. Tanto isso é verdade que dos US$ 53,65 bilhões em ativos regularizados por meio do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária
(“RECT”) em 2014, US$ 32,19 bilhões (60%) correspondiam a investimentos
diretos estrangeiros do Brasil no exterior, sendo US$ 32,08 bilhões em participações societárias e US$ 0,106 bilhões em operações intercompanhias.
Gráfico 1: Ativos regularizados via RERCT por grandes categorias em 2014

Fonte: BACEN, 2019 (elaboração pelos autores)6

6

São grandes categorias: “investimento brasileiro direto”, composta por participação no capital e
operações intercompanhias; “investimentos em carteira”, composta por investimentos em ações,
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Em relação a esses valores, não é possível saber ao certo qual proporção
já estava no exterior à época da introdução do regime de TBU. No entanto,
considerando que, em 1995, o estoque de IED declarado no exterior era equivalente a US$ 44,47 bilhões, é possível assumir que uma parcela significativa
dos capitais brasileiros investidos no exterior não era declarada quando o regime foi editado. Sobre a questão da evasão ou da elisão tributária, portanto,
o regime teve pouca influência, podendo, inclusive, ter sido responsável pelo
aumento da subdeclaração dos ativos mantidos no exterior.
Por outro lado, é de se notar que, à época da instituição da medida, a
exportação de capitais sequer era colocada como uma questão, seja pelas autoridades fiscais, seja pelo Ministério da Fazenda (atual Ministério da Economia), responsável pela formulação de políticas econômicas. Com efeito, o processo de expansão das multinacionais brasileiras iniciou-se na década de
1990, mas até o momento da edição da lei, os valores de investimento direto
estrangeiro (“IED”), por parte de empresas brasileiras, ainda eram bastante
incipientes (FLEURY; FLEURY, 2012), como indica o Gráfico 2, abaixo:
Gráfico 2: Fluxo Investimento Direto Estrangeiro Brasileiro entre 1970 a 2017

Fonte: UNCTAD, 2019, em US$ milhões (elaboração pelos autores)

títulos de renda fixa e derivativos; e “outros investimentos”, compreendida por créditos comerciais, empréstimos de curto e longo prazo, moedas e depósitos, imóveis e outros ativos. Os empréstimos (2,9%) podem corresponder a formas de investimento direito estrangeiro, como substituição à participação no capital. Uma comparação precisa dos valores deveria considerar o efeito
da inflação sobre a moeda, a realização de novos investimentos, bem como a remuneração do
capital mantido no exterior. Em 2014, o estoque de capitais brasileiros no exterior era de R$
334,375 bilhões, de modo que os valores repatriados nessa data representavam certa de 10% dos
investimentos diretos estrangeiros em outros países.
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Curiosamente, o IED brasileiro passa a crescer justamente no ano seguinte ao da promulgação da Lei n. 9.249/1995, como demonstra o Gráfico 2,
expandindo significativamente nos anos de 2006 em diante e retraindo nos
momentos de recessão econômica, notadamente em 2008, com a crise financeira mundial, e de 2012 em diante, com a crise econômica no Brasil, durante
a qual o acesso a novas fontes de capitais (especialmente novas linhas de financiamento) restou bastante limitado.
A inconstância do fluxo de investimentos também está relacionada ao
fato de que a exportação de capitais do Brasil ainda é um fenômeno associado
a poucas empresas. Desse modo, nos anos em que essas empresas realizaram
grandes operações no exterior (aquisição de empresas estrangeiras, plantas
industriais, centros de distribuição – brown field investments via operações de
Mergers & Acquisitions), o fluxo de investimentos aumentou exponencialmente, ao passo que no caso de investimentos primários (green field investments), o
fluxo de capitais foi menos expressivo.
Ainda assim, segundo o estudo realizado pela Fundação Dom Cabral a
respeito da expansão das multinacionais brasileiras em 2015, cerca de 20 grupos econômicos brasileiros já possuíam subsidiárias no exterior no ano de
instituição do regime de TBU no Brasil (FDC, 2015)7, a saber: Banco do Brasil
(1941), Magnesita (1960), Petrobras (1972), Tupy (1976), Embraer (1979), Itaú-Unibanco (1979, Odebrecht (1979), Gerdau (1980), Natura (1982), Andrade
Gutierrez (1983), Romi (1985), Ibope (1990), Marcopolo (1991), WEG (1991),
Sabó (1992), Vicunha Têxtil (1992), Duratex (1993), Porto Seguro (1994), Randin (1994), Elinane (1995), Tavex/Santista (1995).
Justamente por essa razão, é possível identificar que já havia um estoque
de capitais brasileiros no exterior no período anterior à promulgação da Lei
n. 9.249/1995 (US$ 44,47 bilhões, como visto acima), embora os valores ainda
fossem bastante incipientes se comparados ao valor do estoque de investimento mantido por empresas brasileiras no exterior em 2017, de aproximadamente US$ 385,92 bilhões, ou seja, quase dez vezes maior, conforme se observa
pelo Gráfico 3, abaixo:

7

As datas mencionadas representam o ano da primeira tentativa de expansão de cada uma das
empresas indicadas, portanto, nem todas essas subsidiárias estão ativas hoje.
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Gráfico 3: Estoque Investimento Direto Estrangeiro Brasileiro entre 1970 e
2017

Fonte: UNCTAD, 2019, em US$ milhões (elaboração dos autores)8

E se do ponto de vista econômico a lei pareceu deslocada, principalmente considerando um processo de expansão ainda incipiente das empresas brasileiras para o exterior no ano de instituição do regime, do ponto de vista jurídico, a Lei n. 9.249/1995 foi imediatamente declarada inconstitucional pela
doutrina, sob o argumento de que não haveria competência do Estado brasileiro para tributar lucros auferidos no exterior enquanto não fosse definida
sua efetiva distribuição aos sócios/acionistas controladores, em razão do art.
43 do Código Tributário Nacional (“CTN”).
Na visão de muitos autores9, a controladora brasileira não teria qualquer
acréscimo patrimonial tributável, para fins do art. 43 do CTN, enquanto não
fosse deliberada a distribuição dos dividendos pela controlada no exterior e,
portanto, sua disponibilização jurídica e econômica. Esse critério somente po-

8

9

A retração do valor do estoque em 2000 decorre de uma ausência de informação no banco de
dados da UNCTAD. Desse modo, embora não seja possível afirmar definitivamente, presume-se
que os valores se mantêm em constante crescimento durante o período analisado.
“Malgrado a intenção do legislador federal – os lucros auferidos por controladas e coligadas de
empresas brasileiras no exterior não podem ser acrescidos ao lucro real da sócia brasileira, enquanto não forem efetivamente distribuídos (desde que, obviamente, a legislação do país onde se
situa a controlada ou coligada não exija a automática e integral distribuição de lucros.” (SCHOUERI, 1996, p. 45) Cabe destacar que, atualmente, embora o autor sustente a inconstitucionalidade
do regime de TBU brasileiro por entender que os lucros auferidos por empresas coligadas e
controladas no exterior não podem ser objeto de tributação no Brasil enquanto não forem colocados à disposição da pessoa jurídica investidora, consigna que caso esteja adquirida a disponibilidade da renda na data do levantamento do balanço, a legislação brasileira que prevê a sua tributação seria perfeitamente constitucional.
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deria ser flexibilizado no caso da aplicação de normas antielisivas, para evitar
que a tributação dos rendimentos auferidos no exterior, especialmente aqueles de natureza dita passiva, como dividendos, juros e royalties, fosse diferida
pelos permanentemente contribuintes brasileiros.
Assim, a constitucionalidade das regras do regime de TBU e a compatibilidade da Lei n. 9.249/1995 com o art. 43 do CTN já foram amplamente
discutidas pela doutrina, de modo que não cabe nos determos sobre essa
questão no presente trabalho10. Para fins deste estudo, basta dizer que o Supremo Tribunal Federal até o momento não ofereceu uma resposta para a
principal questão dos grupos multinacionais brasileiros sobre o regime: a
constitucionalidade do regime TBU quando aplicado sobre receitas auferidas
por sociedades controladas estabelecidas em regimes de tributação “normal”.
O tema foi examinado em 2013, quando do julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade n. 2.588/DF (“ADI n. 2.588/DF”) proposta pela Confederação Nacional das Indústrias em 200111, mas os Ministros não chegaram
a um consenso quanto à questão. Para os Ministros Ayres Britto, Cezar Peluso,
Nelson Jobim e Eros Grau, que defenderam a constitucionalidade da legislação, haveria disponibilidade econômica dos lucros auferidos no exterior desde
o momento de seu registro contábil no patrimônio líquido da investidora pelo
Método de Equivalência patrimonial (“MEP”) – tal como havia defendido a
RFB –, de modo que o regime não tributaria os valores diretamente auferidos
pela empresa estrangeira, mas tão somente o reflexo dos referidos valores no
patrimônio da empresa sediada no Brasil, sendo constitucional12.
IV. A promulgação da Lei n. 12.973/2014
A equiparação do MEP com a disponibilização dos lucros pelo regime de
competência foi reflexo de um debate que há muito tempo era gestado no
interior da RFB – mais claramente exposto na Solução de Consulta Interna
COSIT n. 18, de 8 de agosto de 2013 – e que ganhou corpo com o julgamento

10

11

12

Diversos autores analisam a inconstitucionalidade do regime, bem como sua afronta ao art. 43 do
CTN. Dentre eles, pode-se citar três mais relevantes: SCHOUERI (2001), BIANCO (2007) e ROCHA (2014).
A diferenciação entre coligadas e controladas sediadas em países de tributação normal e em paraísos fiscais foi relevante no julgamento da ADI n. 2.588/DF, pois alegava-se que, sendo a disponibilidade econômica dos lucros auferidos no exterior uma ficção definida por lei, a regra somente poderia ser aplicada de forma antielisiva, como, inclusive, seria seu propósito na maioria dos
países que instituíram regimes parecidos de transparência fiscal (BIANCO, 2007).
Esse entendimento também havia sido manifestado pelo STJ no Recurso Especial n. 1.211.882/
RJ, que analisou a legalidade dos dispositivos da Instrução Normativa SRF n. 213, de 7 de outubro de 2002 (“IN SRF n. 213/2002”), responsável pela regulamentação do regime, e reconheceu a
legitimidade da tributação do resultado positivo reconhecido via MEP, sob o entendimento de
que haveria disponibilidade dos rendimentos nessa hipótese.
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do STF (ROCHA, 2014, p. 91)13. Tanto isso é verdade que a Lei n. 12.973/2014
incorporou o reconhecimento do lucro no MEP como o fato gerador do novo
regime de TBU (art. 76), ao invés de se referir diretamente ao lucro auferido
pela controlada ou coligada no exterior, limitando os argumentos dos contribuintes a respeito da ilegalidade e da inconstitucionalidade da medida.
Frise-se que a alteração textual relativa à descrição do fato gerador tributado para o “resultado contábil na variação do valor do investimento equivalente aos lucros ou prejuízos auferidos pela própria controlada direta e suas
controladas, direta ou indiretamente, no Brasil ou no exterior, relativo ao
ano-calendário em que foram apurados em balanço” (art. 76) em nada afetou
a materialidade tributável, eis que o lucro auferido pela controlada/coligada
no exterior, proporcionalizado pela participação societária, e seu reflexo no
MEP, são basicamente a mesma grandeza.
Assim, mesmo com as mudanças da Lei n. 12.973/2014, os grupos nacionais que haviam internacionalizado suas atividades continuaram submetidos
à carga tributária brasileira sobre os rendimentos auferidos por meio de atividades econômicas efetivas em países de tributação “normal”, perdendo competitividade nesses mercados por arcar com um custo adicional ao qual os
produtores locais e demais concorrentes estrangeiros não se sujeitam. Segundo a RFB, contudo, o regime era necessário da forma como utilizado, pois não
seria possível prescindir da arrecadação (ROCHA, 2014, p. 86).
Nesse ponto, é importante notar que, especialmente até 2014, o incentivo
do Estado brasileiro para a internacionalização das atividades de grupos econômicos nacionais estava sendo implementado, essencialmente, por meio da
concessão de benefícios creditícios, via o Banco de Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”)14. Tendo selecionado algumas empre-

13

14

A Consultoria Legislativa da Câmara de Deputados reconheceu o impacto do julgamento do STF
em um estudo sobre a tributação de lucros e dividendos no Brasil: “Na realidade, a Lei nº 12.973,
de 2014, consolida, de certa forma, o deslinde do contencioso judicial envolvendo o art. 74 da
Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, após a decisão do STF na ADI nº 2.588.
De acordo com a nova sistemática de cobrança, aplicam-se aos resultados das controladas e coligadas no exterior regras especiais envolvendo deduções e diferimentos do pagamento dos tributos devidos, além de conceitos estabelecidos na legislação sobre paraísos fiscais e preços de transferência. Trata-se de uma exceção à apuração de resultados de participação societária pelo método da equivalência patrimonial, que, como visto anteriormente, não produz efeitos fiscais para a
investidora.” (SILVA, 2015, nota 21, p. 17)
Importa destacar que a política de internacionalização de empresas nacionais via BNDES não se
iniciou no governo Lula. Em 11 de outubro de 2002, o Decreto n. 4.418 alterou o estatuto do
Banco para incluir as seguintes previsões: “Art. 9º O BNDES poderá também: [...] II – financiar
investimentos realizados por empresas de capital nacional no exterior, sempre que contribuam
para promover exportações; III – financiar e fomentar a exportação de produtos e de serviços,
inclusive serviço de instalação, compreendidas as despesas realizadas no exterior, associadas à
exportação;” No governo Lula, o estatuto social do BNDES foi novamente alterado pelo Decreto
n. 6.322, de 21 de dezembro de 2007, “O BNDES poderá também: II – financiar a aquisição de
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sas consideradas capazes de expandir suas atividades, o Banco financiou não
apenas sua consolidação no mercado doméstico, mas também a aquisição de
concorrentes no exterior. O crédito foi concedido especialmente para setores
considerados “estratégicos” (BRAGA, 2015).
O regime tributário, por outro lado, continuou na contramão da orientação estatal de incentivo à consolidação de grupos multinacionais de origem
brasileira. Isto porque, diferentemente dos regimes majoritariamente adotados por outros países, o sistema de TBU brasileiro tributa todos os lucros e
rendimentos auferidos no exterior independentemente de se tratar do resultado de um planejamento fiscal internacional ou de uma atividade econômica
legítima15, aumentando o custo de operação de empresas nacionais inclusive
em mercados de baixa tributação.
Desse modo, embora essa nunca tenha sido a intenção expressa do legislador, o regime promove certa neutralidade na exportação de capitais, na
medida em que o custo tributário de investir no exterior é o mesmo do custo
dos investimentos domésticos, independentemente de a tributação no país receptor dos capitais ser similar àquela praticada no Brasil ou não. Com isso, o
contribuinte não recebe qualquer incentivo local, mas também não é desestimulado a investir no exterior ou no seu próprio país, pois para ele o regime
de tributação é o mesmo em ambas as situações16. Sobre a neutralidade da
exportação de capitais, vale citar a explicação de Reuven S. Avi-Yonah, verbis:

15

16

ativos e investimentos realizados por empresas de capital nacional no exterior, desde que contribuam para o desenvolvimento econômico e social do País; [...]; VI – contratar estudos técnicos e
prestar apoio técnico e financeiro, inclusive não reembolsável, para a estruturação de projetos que
promovam o desenvolvimento econômico e social do País ou sua integração à América Latina.”
Justamente por essa razão muitos autores defendem que o regime violaria o princípio da legalidade. Afinal, se o objetivo era combater a elisão e a evasão fiscal conforme informava a exposição
de motivos da Lei n. 9.249/1995, não faria sentido o Brasil adotar um regime tão abrangente,
pautado em uma ficção legal, ao invés de se aproximar dos modelos implementados por outros
países: “a legislação instituidora do regime de transparência fiscal internacional é totalmente
inconstitucional, por dois motivos: por ter se utilizado de uma hipótese de ficção legal para criar
fato gerador de tributo, vedada pelo ordenamento jurídico; e por ter ferido o postulado da proporcionalidade” (BIANCO, 2007, p. 76-77).
Na neutralidade da exportação de capitais, associada à aplicação do princípio da universalidade
(worldwide income taxation), procura-se fazer com que os impostos incidam sobre os rendimentos
auferidos por residentes globalmente de acordo com mesmo regime aplicável aos rendimentos
locais, de modo que a aplicação de capital no próprio país ou no exterior seja neutra do ponto de
vista fiscal. Para alguns autores, a promoção de neutralidade na exportação de capitais por meio
de regras de CFC seria a melhor forma de evitar a concorrência fiscal internacional, caso adotada
por todos os países: “The BRICS have shown na increased interest in CFC rules as they because
larger capital exporters. Since no G20 country has a corporate tax rate below 20% and most of
them have a tax rate below 30%, it becomes plausible to imagine a world in which the G20 commit
to (nominal and effective) corporate tax rates of between 20% and 30%. In such, a would all the
G20 could tax their multinational on global income with no deferral or exemption without concern for harming competitiveness. The trapped income problem in the United State exemplifies
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“The competing visions of neutrality in the emhasized paragraph are
called export neutrality (CEN) and capital import neutrality (CIN).
CEN refers to the choice that an investor resident in a home country
has between investing her savings domestically or in a foreign host
country. CEN obtains when home and host country investments that
earn the same pretax rates of return also yield the investor the same
return after taxes. CEN is violated, for example, if both the home and
host countries fail to tax the income from an investment in the host
country (while an investment in the home country is taxed). In that
case investor would prefer to invest in the host country rather than in
the home country even if the pre-tax yield on the domestic investment
is higher.” (AVI-YONAH, 2002, p. 198)
Ainda assim, a Lei n. 12.973/2014 buscou introduzir alguns mecanismos
de ajuste para minimizar eventuais prejuízos ao movimento de internacionalização das empresas. Dentre os ajustes positivados para acomodar o processo
de expansão das multinacionais brasileiras, pode-se destacar, principalmente,
a consolidação dos prejuízos registrados por controladas e coligadas no exterior (art. 78), o que não era permitido pela legislação anterior, e o diferimento
do imposto devido desde que os rendimentos auferidos no exterior fossem
majoritariamente ativos (art. 90), dentre outras condições.
Já do ponto de vista da política econômica setorial, foi concedido o crédito presumido de CSLL sobre o acréscimo patrimonial que decorrer de investimos realizados em pessoas jurídicas no exterior dedicadas a atividades de
fabricação de bebidas, produtos alimentícios, construção de edifícios e de
obras de infraestrutura, além das demais indústrias em geral. Na prática, o
crédito permite que os grupos dedicados às atividades mencionadas reduzam
a carga tributária total sobre os rendimentos auferidos no exterior, equalizando com a tributação dos demais países desenvolvidos17 e reduzindo o impacto
da tributação sobre a competitividade das empresas, como será visto adiante.
V. O crédito presumido de CSLL no regime de tributação em bases
universais
Segundo a Exposição de Motivos da Medida Provisória n. 627, de 11 de
novembro de 2013 (“MP n. 627/2013”), a intenção de contribuir com o proces-

17

what may happen when tax CFC and deferral techniques are permitted. Taxation of global antidotes to harmful tax competition, especially if it is coupled with robust exit taxes to present corporate migration outside the G20.” (AVI-YONAH, 2014, p. 6)
A média da alíquota nominal aplicada pelos países membros da OCDE é de 23,52% (OCDE Stat,
2019). Contudo, em 2014, essa média era de 24,91%, bastante próxima da alíquota nominal que
seria aplicada sobre os rendimentos auferidos no exterior, pelo Brasil, caso a controlada ou coligada no exterior fosse beneficiada pelo crédito presumido de CSLL, equivalente a 9%. Isso porque, nesses casos, a alíquota aplicável de IRPJ sobre os rendimentos seria apenas 25%.
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so de internacionalização dos grupos nacionais teria sido um dos principais
fundamentos político-econômicos para o novo arranjo normativo do regime
de TBU: “A atual situação econômica do Brasil é significativamente distinta
da realidade do final do século passado. Para mencionar apenas dois fatores,
o crescimento sustentável do PIB e o fluxo de capitais conferem possibilidade de
o legislador atuar de forma a contribuir para a estratégia de internacionalização
perseguida por empresas de capital nacional” (destaques nossos).
Entretanto, a redação original da MP n. 627/2013, proposta pelo Poder
Executivo, não continha qualquer previsão sobre a concessão de benefícios
fiscais que reduzissem a tributação incidente sobre rendimentos auferidos por
grupos brasileiros no exterior. Pela redação do referido instrumento, e a despeito da justificativa incluída na Exposição de Motivos, a intenção era realmente manter a tributação integral dos valores auferidos pelas multinacionais
brasileiras em outros países, ainda que estes decorressem de atividades econômicas efetivas (venda de produtos, prestação de serviços etc.).
Já no curso da conversão em lei, diversas emendas parlamentares foram
propostas visando a isenção de lucros no exterior para empresas que possuíssem mais de 80% de rendas ativas, isto é, decorrentes de atividades econômicas próprias da pessoa jurídica18. Essas proposições, no entanto, não foram
incorporadas diretamente, tendo sido admitida apenas a possibilidade de a
controladora no Brasil abater, dos valores devidos no regime de TBU, um
crédito presumido de CSL de 9%. O benefício seria calculado sobre a parcela
positiva, computada no lucro real, relativa a investimentos realizados em atividades de fabricação de bebidas e produtos alimentícios, de construção de
edifícios ou obras de infraestrutura, até o ano-calendário de 2022 (art. 87, §
10, da Lei n. 12.973/2014).
Ademais, para fazer jus ao crédito, a controlada deveria cumprir os requisitos dos incisos I e IV do art. 91 da Lei n. 12.973/2014, quais sejam: (i) não
estar sujeita a regime de subtributação e (ii) possuir renda ativa própria igual
ou superior a 80% da sua renda total. Ao regulamentar o dispositivo, a RFB
estabeleceu ainda que a controlada no exterior não poderia estar localizada
em país ou dependência com tributação favorecida, gozar de regime fiscal
privilegiado ou ser controlada por sociedade nessas circunstâncias (conforme
arts. 21, § 2º e 28, § 2º, da Instrução Normativa n. 1520, de 4 de dezembro de
2014 – “IN n. 1.520/2014”). Entretanto, os requisitos impostos pela RFB não

18

Segundo o art. 84 da Lei n. 12.973/2014, constitui renda ativa própria: “aquela obtida diretamente pela pessoa jurídica mediante a exploração de atividade econômica própria, excluídas as receitas decorrentes de: a) royalties; b) juros; c) dividendos; d) participações societárias; e) aluguéis; f)
ganhos de capital, salvo na alienação de participações societárias ou ativos de caráter permanente adquiridos há mais de 2 (dois) anos; g) aplicações financeiras; e h) intermediação financeira”.
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possuem base legal19.
Na tabela abaixo, é possível observar a participação total do estoque dos
setores de bebidas, alimentos e construção civil (edifícios e obras de infraestrutura) em relação ao total do estoque de IED em atividades industriais e de
IED brasileiro, considerados todos os setores. Como mostram os dados, tão
somente esses três setores são responsáveis por mais da metade do IDE industrial (cerca de 67%) e 8% do IED brasileiro total, em 2016. Desse modo, podese concluir que o crédito presumido de CSLL produziu um impacto positivo
entre os grupos econômicos brasileiros mais internacionalizados. Confira-se:
Tabela 1: Crescimento do IED nos setores inicialmente previstos pela Lei n.
12.973/2014
Setor

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Bebidas

7.088

4.956

6.584

Produtos
alimentícios

2.077

2.758

4.236

7.112

4.697

4.697

5.854

4.811

4.166

5.152

Construção
de edifícios

572

391

724

879

1.729

1.729

3.355

3.453

3.947

4.594

Infraestrutura

107

108

84

13

45

45

27

31

39

38

14.600 14.170 14.170 13.435 11.619 10.469 13.579

Indústria

14.671 14.666 20.407 27.046 31.219 44.702 50.748 43.644 40.237 37.808

IDE Total

111.339 113.755 132.413 169.066 192.933 247.172 272.921 303.831 293.214 307.551

Fonte: BACEN, 2019, em US$ milhões (elaborado pelos autores)

A inclusão do § 10 no art. 87 da Lei n. 12.973/2014, que dispôs sobre o
benefício, não resultou de uma emenda parlamentar, mas apenas das discussões congressuais, de modo que não foi apresentada qualquer justificativa
para sua aplicação ter sido restrita a determinados setores econômicos tal
como descrito. De todo modo, concedeu-se ao Poder Executivo o poder de

19

Sobre a regulamentação do benefício e as restrições impostas pela RFB vide SANTOS, 2017, p.
217. Conforme demonstra o autor, regime de subtributação é aquele que tributa os lucros da pessoa jurídica domiciliada no exterior à alíquota nominal inferior a 20% (vinte por cento). Assim,
um país com alíquota nominal superior a 20%, mas alíquota efetiva inferior a esse limite, não é
considerando um regime de subtributação para fins do crédito. Visando limitar o acesso ao crédito por sociedades em países com tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado, a RFB
buscou ampliar o conceito de regimes de bitributação por meio do art. 21, §§ 2º e 3º, da Instrução
Normativa n. 1.520, de 4 de dezembro de 2014, em clara violação ao conceito estabelecido no art.
84, inciso III, da Lei n. 12.973/2014.
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ampliar o rol de atividades sujeitas ao benefício previsto no § 10, desde que a
referida ampliação não importasse prejuízo aos investimentos a serem realizados no Brasil, conforme definido pelo § 11 do art. 87 da Lei n. 12.973/2014.
Sem lei específica, então, foi editada a Portaria do Ministério da Fazenda
n. 427, de 25 de setembro de 2014, permitindo que os rendimentos relativos à
indústria de transformação, à atividade de extração de minérios e à exploração, sob concessão, de bem público localizado no país de domicílio da controlada, também gozassem do crédito presumido no Brasil para fins da apuração
do tributo devido. A ampliação do rol de atividades garantiu que outros importantes grupos nacionais tivessem acesso ao benefício, mas não assegurou
uma efetiva isonomia entre os grupos brasileiros que investem no exterior.
A concessão da isenção a um número limitado de setores econômicos
gerou, então, a insatisfação de outras empresas multinacionais que, no processo de conversão da Medida Provisória n. 651, de 8 de julho de 2017, em Lei, se
articularam para propor a ampliação do benefício a todos os investimentos
produtivos no exterior. Como consequência, a redação do § 10 do art. 87 da
Lei n. 12.973/2014 foi alterada pela Lei n. 13.043, de 13 de novembro de 2014
(“Lei n. 13.043/2014”) para contemplar “as demais indústrias em geral”20.
Destaca-se que, também nesse caso, a RFB buscou limitar a aplicação do
benefício às atividades de fabricação de bebidas, produtos alimentícios, construção de edifícios e obras de infraestrutura, indústria de transformação, extração de minérios e demais indústrias extrativistas, bem como exploração,
sob concessão, de bem público localizado no país de domicílio da controlada
(nos termos do art. 28 da IN n. 1.520/2014). Essas eram as mesmas atividades
que estavam previstas originalmente na Lei n. 12.973/2014 ou haviam sido
abarcadas pelo benefício com a edição da Portaria MF n. 427/2014.
Entretanto, tal limitação não possui base legal, eis que o conceito de indústrias em geral deveria compreender todas as atividades abarcadas pelo art.

20

A ampliação do benefício foi proposta pela Emenda Parlamentar n. 196 do Deputado Mendonça
Filho (DEM-PE). Na justificação, o Deputado ressaltou que: “resta claro que o texto desincentiva
a internacionalização das empresas, e vai de encontro ao discurso do governo que é de criar grandes multinacionais. Isto porque a empresa irá perder competitividade nos locais em que for atuar,
pelo fato de ser tributada por alíquotas maiores que suas concorrentes, em prol de uma maior
arrecadação de curto prazo para o Brasil. [...] Diante dessa sistemática imposta, criou-se um descontentamento entre os diversos setores empresariais, uma vez que se permitiu a possibilidade,
por meio de crédito presumido, de se abater 9% sobre a renda incidente no saldo a maior do lucro
real das controladas no Brasil que possuem suas controladas no Exterior. Tal intenção seria ideal,
se não fosse discriminatória, uma vez que beneficia apenas os setores de fabricação de bebidas,
fabricação de produtos alimentícios e de construção de edifícios e obras de infraestrutura. Ora,
mas somente esses setores possuem operações no exterior? Apenas elas podem ser consideradas
meritórias de tal benefício? Porque então um fenômeno direcionado? Para corrigir tal distorção,
proponho a generalização do presente benefício para todos os setores econômicos, indiscriminadamente.”
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4º do Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (“RIPI” – Decreto n. 7.212, de 15 de junho de 2010), que define a atividade de industrialização para fins da legislação fiscal brasileira: “Art. 4º Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para
consumo.” Assim, qualquer pessoa jurídica no exterior que realize uma atividade compreendida pela definição acima deveria estar contemplada pelo incentivo.
A ampliação promovida pela Lei n. 13.043/2014, portanto, garantiu uma
maior equidade entre os grupos econômicos brasileiros que investem no exterior. Por outro lado, a medida pode ter prejudicado o critério previsto no § 11
do art. 83 da Lei n. 12.973/2014 para ampliação do incentivo, qual seja, a ausência de prejuízo aos investimentos realizados por essas empresas no Brasil
para aproveitamento do crédito.
Isso porque, embora não haja estudos definitivos sobre como os investimentos no exterior afetam o nível de investimento no país de origem do capital, ou vice-versa, não se pode negar a possibilidade de o benefício ter afetado,
ou afetar futuramente, a indústria nacional. Afinal, a concessão do crédito
presumido tem o potencial de (i) estimular a transferência de atividades industriais ao exterior para o aproveitamento de fatores produtivos mais baratos,
especialmente mão de obra (resource seeking strategies); e (ii) desestimular a venda de produtos acabados entre subsidiárias de grupos brasileiros, anulando
uma das principais vantagens da internacionalização de empresas nacionais.
De fato, na medida em que regras de preços de transferência são aplicadas pelos países de destino das mercadorias, passa a ser mais vantajosa a exportação de insumos ou produtos intermediários que possam ser montados
ou acabados no exterior, eis que, nessa estrutura, uma maior parcela do valor
agregado é transferida para os países onde o resultado positivo da atividade
se sujeita a uma tributação mais baixa. Assim, a fixação de atividades industriais no exterior pode afetar a indústria doméstica tanto diretamente (pela
exportação de capitais) quanto indiretamente (pela exportação de produtos).
Por outro lado, vale lembrar que o regime de TBU tributa os lucros auferidos no exterior independentemente da decisão de reinvestimento da empresa. Desse modo, o regime é especialmente oneroso para atividades intensivas em capital (atividades industriais em particular), pois limita o acesso a
uma importante fonte de financiamento para a expansão produtiva, que são
os próprios rendimentos da empresa. Ainda, pelas formas de compensação de
prejuízos acumulados serem limitadas, o regime sobreonera os primeiros
anos de resultado positivo, normalmente decorrentes de longos períodos de
investimento, durante os quais se reconhecem perdas nas atividades.
No mesmo sentido, e tendo em vista que muitas empresas ampliaram sua
atividade fabril por meio da aquisição de plantas já instaladas (via a compra
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de concorrentes, fornecedores ou distribuidores), é possível que a realização
desses investimentos no exterior tenha beneficiado certos ramos da indústria
doméstica, fornecedoras de insumos e produtos intermediários, que passaram
a estar inseridas nas cadeias globais de valor. Em relação a essas questões, a
concessão do crédito garantiu um patamar mínimo de competitividade no exterior, em que pese a alíquota aplicável aos rendimentos auferidos em atividades
industriais no exterior (25%) ainda ser maior do que a alíquota nominal média
dos países membros da OCDE, que era de 24,91% em 2014 (vide OCDE Stat).
De todo modo, não é possível verificar uma relação direta entre a concessão do benefício e a realização de novos investimos no setor industrial em
outros países. Pelo contrário, há uma efetiva retração do estoque de capitais
no exterior a partir de 2014, conforme indica do Gráfico 4, abaixo. Assim, os
dados disponibilizados até o momento não permitem concluir se a concessão
do crédito presumido incentivou a realização de novos investimentos no exterior ou apenas aliviou a pressão fiscal sobre atividades efetivas desenvolvidas
por empresas multinacionais em outros países, confira-se:
Gráfico 4: Evolução do IED em atividades industriais

Fonte: Banco Central do Brasil (elaborado pelos autores), em US$ milhões.

Idealmente, o crédito presumido deveria ser concedido às atividades comerciais e de distribuição, que permitem uma maior internalização de riquezas produzidas em outros países para o Brasil – inclusive de tecnologias com
as quais as subsidiárias entram em contato no exterior –, a partir de um investimento de capital menos elevado. No mesmo sentido, o setor de serviços deveria ser contemplado, na medida em que possui alto potencial de absorção
tecnológica e tem sido cada vez mais relevante dentre o grupo de empresas
nacionais que têm buscado estratégias de internacionalização (FDC, 2015).
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E por não haver qualquer motivo para a discriminação desses setores
(pelo menos que tenha sido explicitado), a concessão do crédito de forma restritiva viola o princípio da generalidade do imposto de renda (previsto no art.
153, § 2º, inciso I, da CF/1988), que tem por objetivo evitar a concessão de
tratamento fiscal mais benéfico a determinados contribuintes sem que haja
um critério de discriminação com respaldo constitucional, bem como o princípio da igualdade (previsto no art. 150, inciso II, da CF/1988), cuja função é
justamente vedar o tratamento desigual entre contribuintes em situações similares.
Finalmente, do ponto de vista da governança do gasto tributário, cumpre destacar que não consta qualquer indicação no DGT quanto ao valor correspondente à renúncia imposta pelos incentivos, revelando que a RFB não
controla o valor dispendido pelo Estado com o benefício fiscal. De fato, quando as informações sobre os gastos tributários foram solicitadas por meio da
Lei de Acesso à Informação21, a RFB se limitou a informar que não faz esse
controle em razão de dificuldades operacionais decorrentes da mudança da
Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (“DIPJ”) para a Escrituração Contábil Fiscal (“ECF”), o que até o presente momento não foi solucionado.
VI. Conclusão
Conforme visto acima, a Lei n. 12.973/2014 concedeu benefícios fiscais
visando aliviar a pressão política das empresas sujeitas ao regime de TBU e,
ao mesmo tempo, acomodar a necessidade de arrecadação em um momento
em que já se previa o crescimento da crise fiscal. Nesse sentido, a concessão do
crédito de CSLL representou um importante passo no sentido do reconhecimento de que o regime de TBU pode afetar a competividade dos grupos
multinacionais brasileiros no exterior, impedindo que o Brasil se aproveite da
possibilidade de internalizar os benefícios gerados dentro das cadeias globais
de valor, capitaneadas por empresas de capital eminentemente brasileiro.
Entretanto, não se pode ignorar que a forma como o benefício foi concedido privilegiou apenas alguns setores econômicos em detrimento dos demais
– especialmente do setor de serviços –, em violação ao princípio da generalidade, tutelado pela ordem constitucional. Além disso, o benefício pode gerar
uma distorção econômica para a indústria nacional, na medida em que incentiva a instalação de parques e fábricas no exterior (bem como a criação de

21

O pedido de acesso à informação (Pedido n. 16853003130201831) está disponível para consulta
no site da Lei de Acesso à Informação e pode ser consultado por meio do Sistema Eletrônico do
Serviço de Informação ao Cidadão: <https://esic.cgu.gov.br/sistema/Pedido/DetalhePedido.aspx?id=x2ZOI9Arwcc=>.
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empregos no exterior), e potencialmente para a balança de pagamentos brasileira, eis que implica um desincentivo à exportação de produtos acabados
entre as subsidiárias dos grupos multinacionais.
Nesse sentido, cabe refletir sobre as possíveis formas de reestruturação.
Primeiramente, colocando em prática os mecanismos de controle dos gastos
tributários indiretos, tal como o registro da renúncia no DGT e a análise de
sua efetividade por meio do Ministério da Economia e, em segundo, traçando
um plano de internacionalização de empresas brasileiras que empenhe mecanismos creditícios e tributários de forma estratégica e inclusive, associada a
um plano de desenvolvimento mais amplo do país e à internalização de tecnologias desenvolvidas no exterior. Não porque a expansão dessas empresas seja
ruim per se, pelo contrário, mas porque esse crescimento não deve ocorrer a
custo de outras oportunidades de investimento no próprio país.
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Introdução
Imagine a seguinte situação: a empresa matriz Alpha, localizada na jurisdição Ômega, recebe renda variável (lucros) em virtude de debêntures emitidas por sua subsidiária, empresa Beta, que reside no país Delta. Nesse caso,
para Beta, a despesa com os pagamentos devidos em virtude da debênture é
dedutível, ao passo que, para Alpha, o rendimento decorrente da debênture é
tratado como lucro no exterior e não compõe a base tributável (participation
exemption). Diante desse cenário, chegamos ao instrumento híbrido, marcado
pela “dedução/não inclusão”, representado pela figura abaixo:

Figura 1 – Dedução/Não inclusão

A partir de situações como essa, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (“OCDE”) criou a Ação 21, inserida no Plano de
Ações2 de sorte a combater a erosão da base tributável e a transferência de

1

2

Cf. OCDE (2015), Neutralising the effects of hybrid mismatch arrangements, Action 2 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264241138-en>. Acesso em: 28 jan. 2019.
Cf. OCDE (2013), Action plan on base erosion and profit shifting, OECD Publishing. Disponível
em: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en>. Acesso em: 28 jan. 2019.
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lucros (“BEPS”), empreitada essa conhecida por Projeto BEPS. A Ação 2 recomenda inúmeras medidas domésticas (regras primárias e defensivas) que se
destinam a harmonizar o tratamento tributário dos instrumentos e entidades
híbridos em ambas as jurisdições. Dado que essas medidas poderiam não ser
aplicadas em razão de dispositivos contidos em Acordos para evitar a Dupla
Tributação (“ADTs”), recomenda-se a modificação destes a fim de garantir a
eficácia daquelas. É nesse âmbito que o Instrumento Multilateral (“MLI”)3
procura introduzir, de uma só vez, em vários ADTs, dispositivos para tanto.
Esse combate à “dupla não tributação” de arranjos tributários híbridos pela
Ação 2 se inspira, ainda que implicitamente, no “single taxation” (Tributação
Única).
Embora a busca pela ideia de Tributação Única tenha-se iniciado, embrionariamente, no trabalho da Liga das Nações4, ela se tornou célebre mediante a atuação de seu principal defensor, Avi-Yonah. Segundo este autor,
haveria um “regime tributário internacional” composto tanto pela rede de
ADTs como pelas leis domésticas, que apresentaria dois princípios gerais que
lhe seriam definidores. Ao lado do Princípio do Benefício (“benefits principle”), haveria o chamado Princípio da Tributação Única (“single tax principle”)5, o qual determinaria que a renda obtida de transações internacionais
deve ser tributada apenas uma vez, nem mais, nem menos6.
Apesar de haver muita controvérsia sobre a existência efetiva de um regime tributário internacional, este trabalho se propõe apenas a investigar a
conveniência e a viabilidade da adoção do suposto Princípio da Tributação
Única, à luz de sua inserção na Ação 2 do Projeto BEPS, que cuida dos arran-

3

4

5

6

OCDE (2016), Multilateral convention to implement tax treaty related measures to prevent base
erosion and profit shifting. Paris: OECD Publishing. Disponível em: <http://www.oecd.org/tax/
treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-BEPS.
pdf>. Acesso em: 28 jan. 2019.
Cf. Liga das Nações, Dupla tributação e evasão fiscal, Doc. G.216.Mj85 II, p. 23 (Liga das Nações,
1927), relatório apresentado pelo Comitê de Especialistas Técnicos em Dupla Tributação e Evasão
Fiscal.
Disponível,
em
inglês,
em:
<http://biblio-archive.unog.ch/Dateien/
CouncilMSD/C-216-M-85-1927-II_EN.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2018.
R. S. Avi-Yonah, International tax as international law – an analysis of the international tax regime.
Cambridge: Cambridge Tax Law Series, 2007, p. 1.
Para autores em defesa do Princípio da Tributação Única, cf. R. S. Avi-Yonah, International taxation of electronic commerce, Tax Law Review v. 52, 1997, p. 517; Y. Brauner, What the BEPS?,
Florida Tax Review v. 16, 2014, 55 (2014); and J. M. M. Rigoni, The international tax regime in the
twenty-first century: the emergence of a third stage, Intertax, v. 45, n. 1, 2017, p. 205. Para autores
rejeitando ou questionando o Princípio da Tributação Única, cf. H. D. Rosenbloom, The David R.
Tillinghast lecture international tax arbitrage and the “international tax system”, Tax Law Review
v. 53, 2000, p. 137); F. De Lillo, In search of single taxation: the twilight of an idol?, Monografia
no âmbito do Advanced Master’s International Tax Law. Universidade de Amsterdã – IBFD (2017);
e D. N. Shaviro, The two faces of the single tax principle, Brooklyn Journal of International Law v.
41, 2016, p. 1293 e ss.
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jos híbridos. Desse modo, não se verificará se os Estados atualmente adotam
o referido Princípio. Portanto, mais precisamente, o propósito deste trabalho
é examinar o (1) significado da Tributação Única e a feição com que ela se
apresenta na Ação 2 do Projeto BEPS, de modo a apurar (2) as razões que a
procuram suportar como medida de política tributária bem como a (3) viabilidade de sua adoção consoante a referida Ação 2, considerando também a
efetividade do MLI.
1. O que significa “Tributação Única”?
Em 1927, o Comitê de Especialistas Técnicos em Dupla Tributação e Evasão Fiscal da Liga das Nações afirmou a necessidade de coordenar a evasão
fiscal e a dupla tributação. A ideia era chegar a um acordo – que seria “altamente desejável” – segundo o qual o contribuinte não teria a mesma renda
tributada por diferentes países, e a cooperação internacional deveria evitar
que certas rendas não fossem tributadas. Portanto, especialistas deveriam
conceber um sistema pelo qual todas as rendas seriam tributadas uma vez, e
apenas uma vez7. Surge, daí, o embrião a que se hoje denomina de Tributação
Única.
Não obstante possam ser referidas certas políticas tributárias adotadas
por alguns países e a atenção crescente a evitar a dupla não tributação pela
OCDE8, Avi-Yonah foi o principal responsável pela elaboração do Princípio da
Tributação Única. Segundo esse autor, a renda derivada de transações internacionais deve sujeitar-se à tributação uma única vez (i.e., nem mais, nem
menos do que uma)9.
Se compreendido sob a (i) perspectiva formal, o Princípio da Tributação
Única seria inócuo, uma vez que o número de incidências sobre a renda transnacional não diz nada. Por sua vez, se considerado (ii) substantivamente, por
meio do qual a tributação seguiria o Princípio do Benefício, além de adotar
premissas questionáveis, não indica precisamente o montante a ser tributado
e ainda trata várias situações (bem distintas) da mesma maneira. Ademais,
mesmo se compreendida em termos substantivos, a (iii) Ação 2 pretende instituir um conceito híbrido de Tributação Única, pois, de um lado, apresenta uma
face jurídica e, de outro, uma face econômica.

7
8

9

Liga das Nações, supra n. 5, p. 23.
Cf. De Lillo, supra n. 7, p. 13-15; R. S. Avi-Yonah, Who invented the single tax principle?: an essay
on the history of U.S. treaty policy, New York Law School Law Review v. 59, 2014-2015, p. 305; e
Rigoni, supra n. 7.
Avi-Yonah, supra n. 9; Avi-Yonah, supra, n. 7, p. 517; R. S. Avi-Yonah, Tax competition, tax arbitrage and the international tax regime, Bulletin for International Taxation, v. 61, Journals IBFD, 2007,
p. 133; Avi-Yonah, supra, n. 6, p. 1; R. S. Avi-Yonah, Commentary (Response to article by H. David
Rosenbloom), Tax Law Review v. 53, 2000, p. 169.

ANAIS – VII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO INTERNACIONAL

109

A partir da (i) abordagem formal, dizer que a renda transnacional deve
ser tributada uma única vez não exige um nível “apropriado” de tributação.
Presume-se somente que uma incidência é melhor do que nenhuma ou do que
várias. Em que pese essa formulação pudesse ser justificada em termos de
simplificação e segurança jurídica, ela é bem questionável. Do ponto de vista
do contribuinte, não se trata de saber quantas vezes, senão quanto se paga. A
maioria dos contribuintes preferiria ser tributado 20 vezes a 1% a ser tributado uma única vez a 35%10. Combater a dupla tributação atrela-se à excessiva
tributação e não propriamente ao número de incidências que atingem a renda. Por outro lado, com objetivo de atrair investimentos ou impor tributação
em outras fontes, um Estado pode querer afastar a tributação ou ao menos
estabelecer regimes que criem possibilidade de planejamento tributário (e.g.,
regras “check-the-box”, nos EUA)11. Ademais, a abordagem formal seria facilmente contornável, pois bastaria impor uma alíquota baixíssima (e.g., 0.01%)12
que o efeito seria próximo ao de uma isenção, embora o Princípio da Tributação Única seria respeitado. Em poucas palavras, seja para evitar a bitributação, seja para evitar a dupla não tributação, a abordagem formal do Princípio
da Tributação Única não enfrenta o problema que ela pretende resolver: o
número de incidências não quer dizer absolutamente nada.
Já sob a (ii) perspectiva substantiva, segundo a qual, consoante delimitado por Avi-Yonah, caberia ao Princípio do Benefício definir o montante a ser
tributado, há diversos entraves. Tal como formulado, o Princípio do Benefício
implicaria que o país da fonte teria a competência precípua de tributar renda
ativa, ao passo que o país da residência teria a competência precípua de tributar renda passiva13. Essa própria concepção já é questionável, uma vez que há
países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, que adota a política de
tributar rendimentos entendidos por “passivos” a determinadas alíquotas enquanto país de fonte (e.g., 15% sobre royalties). Além de a própria classificação
entre renda ativa e renda passiva ser discutível, surge a controvérsia acerca das
alíquotas aplicáveis. Mesmo considerando os países membros da OCDE no
ano-calendário de 2017, é notória a amplitude da faixa de alíquotas que variam, no caso da tributação da renda corporativa, de 9.9% (Hungria) a 34.2%
(EUA), e de 10,9% (Letônia) a 60,1% (Suécia) levando em conta a tributação da
renda de pessoa física14. Nota-se, assim, a dificuldade de se chegar a um con-
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11
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D. N. Shaviro, Fixing U.S. international taxation, Nova York: Oxford U. Press, 2014, p. 11.
Shaviro, supra n. 7, p. 1299-1301; e Rosenbloom, supra n. 7, p. 153.
Shaviro, supra n. 7, p. 1294, nota 5.
Avi-Yonah, supra n. 6, p. 11-13. Para uma reconsideração do Princípio do Benefício, cf. R. S. Avi-Yonah & H. Xu, Evaluating BEPS: a reconsideration of the benefits principle and proposal for
UN oversight, Harvard Business Law Review v. 6, 2016, p. 185 e ss.
Cf. OCDE, Public sector, taxation and market regulation: taxation (OECD 2017). Disponível em:
<http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=TABLE_I7>. Acesso em: 29 jan. 2018).
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senso acerca da alíquota razoável a ser adotada. Ademais, pressupor determinada alíquota também implica uma concepção de Estado, o que será mais
discutido adiante. De qualquer forma, não se pode concluir que uma abordagem substantiva do princípio da Tributação Única forneça uma alíquota apropriada de modo a alcançar o nível adequado de tributação.
Além disso, a concepção de Tributação Única adotada (iii) na Ação 2 possui duas faces distintas15. Sob a perspectiva de se evitar a dupla tributação
(“não mais que uma vez”), a Ação 2 emprega um conceito jurídico. Isso porque, retornando ao exemplo da introdução, bastaria que a empresa titular das
debêntures, Alpha, fosse tributada pela jurisdição Ômega e/ou por Delta, de
modo que, se houvesse a bitributação, fosse esta evitada pelo crédito ou isenção. Assim, o mesmo contribuinte (Alpha) não sofreria dupla tributação decorrente da amortização das debêntures emitidas por Beta num mesmo período.
Portanto, a Tributação Única garante um “direito”16 ao contribuinte, que
consiste em sofrer apenas um encargo econômico relativamente ao mesmo
objeto tributável num certo período; nesse aspecto, pretende-se eliminar a
dupla tributação jurídica. A circunstância de que uma certa renda possa ser
tributada duas vezes não é um problema nos termos do Princípio da Tributação Única, desde que um Estado tribute a empresa que distribui os lucros e o
outro Estado tribute o beneficiário dos dividendos. Em outras palavras, a dupla tributação econômica não é afetada pela Tributação Única.
Contudo, no contexto da Ação 2, o combate à dupla não tributação (“não
menos que uma vez”) parte de um conceito econômico. Retomando o mesmo
exemplo acima, bastaria que a empresa Beta não pudesse mais deduzir os juros pagos em razão das debêntures emitidas para que a Tributação Única
fosse satisfeita. Nesses termos, seria irrelevante se um contribuinte não foi
tributado, desde que a renda já o tenha sido. Tolerar-se-ia, portanto, a dupla
não tributação jurídica, ao passo que o problema resumir-se-ia à dupla não
tributação econômica17.
Como formulado pela Ação 2, as duas faces do Princípio da Tributação
Única apresentam abordagens distintas, porque diferentes são as perspectivas
encontradas em cada uma. Numa de suas faces, a Tributação Única enfrenta
a dupla tributação jurídica, estabelecendo que a renda obtida pelo contribuinte no âmbito de transações internacionais não deve ser tributada mais de uma
vez. É evidente que essa face da Tributação Única parte do ponto de vista do
contribuinte. Todavia, em sua outra face, ao menos segundo os resultados

15
16
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Shaviro, supra n. 7; e De Lillo, supra n. 7, p. 12.
De Lillo, supra n. 7, p. 12.
De Lillo, supra n. 7, p. 43-46.
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verificados na Ação 2, a Tributação Única pode tolerar a dupla não tributação
jurídica desde que a dupla não tributação econômica seja afastada. Essa segunda face da Tributação Única adota enfoque sobre a renda, e não sobre o
contribuinte. Embora a abordagem adotada na Ação 2 possa apresentar outras consequências – a exemplo da ideia de que um elemento da renda é tributado, e não uma pessoa18 –, ela indica que o significado da Tributação Única tem problemas, uma vez que ele pode ser entendido como um conceito
econômico a partir de um de seus aspectos.
De todo modo, assumindo que o Princípio da Tributação Única possui
uma abordagem substantiva, por que ele (não) deveria ser uma meta de política tributária a ser perseguida pelas jurisdições?
2. Por que a Tributação Única é desejável como medida de política
tributária?
O Princípio da Tributação Única pretende se fundamentar a partir de
noções de (i) eficiência e de (ii) justiça.
A justificativa (i) atrelada à eficiência reside na ideia de que a Neutralidade de Exportação de Capital (Capital Export Neutrality – CEN) é o melhor caminho. Segundo tal concepção, a renda obtida por meio de transações internacionais deveria ser submetida ao mesmo tratamento que a renda advinda
de operações domésticas, sob pena de: se incentivar (ineficientemente) investimentos internos caso a renda doméstica fosse menos tributada do que a renda decorrente de transações internacionais; ou de se incentivar (também ineficientemente) investimentos estrangeiros na hipótese de a renda doméstica
ser mais tributada do que a renda transnacional. Diante de tal cenário, a
Tributação Única evitaria o “peso-morto” resultante da falta ou do excesso de
tributação, resultantes, respectivamente, da erosão da base tributável e do
desestímulo ao investimento internacional19.
Esse argumento, porém, apoia-se no pressuposto de que a neutralidade
depende exclusivamente do nível de tributação. Não apenas há outros fatores
que impactam a política tributária de um país, tais como as tax inversions e as
influências recíprocas entre os Estados, como também a CEN desconsidera a
existência de outras distorções econômicas relevantes, a exemplo de outros
tributos e do papel da infraestrutura. A neutralidade da exportação de capital
só leva em consideração os impostos incidentes sobre a renda como fator de
influência sobre o comportamento dos Estados e investidores, ignorando outros elementos que podem exercer o mesmo impacto20. Por exemplo, os servi-
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De Lillo, supra n. 7, p. 45-49.
Avi-Yonah, supra n. 6, p. 10.
Para considerações sobre a adoção da neutralidade de exportação de capital, cf. L. E. Schoueri &
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ços e a infraestrutura que um Estado oferece também influenciam a tomada
de decisão dos investidores. Neutralidade, em sentido amplo, significa a não
interferência dos tributos, mas também a não interferência das demais atividades do governo21. Desse modo, decisões de investimento apresentam uma
dupla consideração, qual seja, a de onde a tributação é menor e onde os benefícios são maiores. Entretanto, oferecer mais serviços requer mais tributos: um
fator depende do outro22.
No entanto, a afirmação de que Estados com maior carga tributária fornecem mais serviços é geralmente verdadeira para países desenvolvidos. Embora países em desenvolvimento possam impor alta tributação, em virtude de
certas deficiências, eles podem não proporcionar o nível correspondente de
serviços à sua população. O aumento da carga tributária pode não ser suficiente para fornecer mais benefícios. Há um conjunto de fatores envolvidos,
tais como sistemas políticos e administrativos, capital humano e infraestrutura23. Nesse sentido, pode ser que a uniformização das alíquotas ao redor do
mundo mude o foco dos investidores, dado que eles poderiam investir apenas
em países desenvolvidos, já que não seria conveniente investir num Estado
com alta carga tributária e poucos benefícios (i.e., países em desenvolvimento
que estabeleçam alta tributação).
Além do argumento da suposta eficiência, procura-se sustentar a Tributação Única a partir de considerações relativas à equidade. Isso porque ela
satisfaria a exigência de que indivíduos com a mesma riqueza sejam tributados igualmente (equidade horizontal), bem como a de que indivíduos mais
ricos paguem mais impostos (equidade vertical)24.
Entretanto, essa justificativa parte apenas da perspectiva dos países da
residência. Deve-se ter em conta que um contribuinte que recebe renda advinda de fonte estrangeira deve ser comparado tanto com (a) seus concidadãos
residentes quanto com (b) seus concorrentes no país da fonte. A última comparação se faz necessária porque investimentos no exterior ocorrem em condições muito diferentes em comparação aos investimentos domésticos. Por
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R. A. Galendi, Jr., Justification and implementation of the international allocation of taxing
rights: can we take on take one thing at a time?”, in S. A. Rocha & A. Christians (ed.), Tax sovereignty in the BEPS Era, Series on International Taxation v. 60. Amsterdã: Wolters Kluwer, 2017; e R.
A. Galendi Jr., Fundamentos da tributação de lucros no exterior, Revista Direito Tributário Atual v.
33. São Paulo: Dialética e IBDT, 2015, p. 389 e ss.
Cf. K. Vogel, World-wide vs. Source taxation of income – a review and reevaluation of arguments,
C. E. Mclure et al. (ed.), Influence of tax differentials on international competitiveness. Amsterdã: Kluwer, 1989, p. 141.
Cf. L. E. Schoueri, Tax sparing: a reconsideration of the reconsideration, in Y. Brauner & M.
Stewart, Tax, law and development. Cheltenham: Edward Elgar, 2013, p. 119-120.
Cf. Vogel, supra n. 22, p. 142.
Cf. Avi-Yonah, supra n. 6, p. 10-13.
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exemplo, o tratamento distinto pode surgir do fato de o país da fonte oferecer
menos benefícios. Aliás, sequer é possível afirmar que investimentos domésticos e no exterior sejam realizados sob as mesmas condições. Os riscos envolvidos são sempre diferentes porque, apesar da existência de grandes semelhanças, o investimento no exterior depende de outro regime jurídico, sistema
político e realidade econômica (e.g., riscos monetários). Existem, assim, custos
de transação que um residente que invista no exterior terá que suportar, os
quais não são comparáveis com aqueles suportados por outro residente que
invista em seu próprio país25. Em suma, por se limitar apenas à perspectiva do
Estado de Residência, o argumento da equidade traz considerações bem questionáveis.
Apenas para ilustrar, vale retomar o exemplo trazido na introdução. O
que justifica tratar como não dedutível os juros pagos pela empresa Beta à
Alpha? Em verdade, pode argumentar-se que essa situação viola a igualdade,
uma vez que os critérios aplicados para diferentes contribuintes não são os
mesmos. Além disso, a Tributação Única não promove a igualdade em nenhuma das jurisdições, já que o beneficiário do pagamento (Alpha) não é tributado na fonte e nem na residência.
Contudo, ainda que se acredite que o princípio da Tributação Única deve
ser adotado, sua implementação é viável? É isso que se examina no próximo
tópico.
3. A adoção da Tributação Única é viável?
Muitas jurisdições podem não querer adotar a Tributação Única porque
sua implementação significa (i) um certo modelo de Estado (i.e., um Estado
com alta carga tributária); e (ii) um compromisso absoluto com a neutralidade.
Mesmo que assim queiram, pode ser que (iii) não consigam, em razão de isso
estar além de sua capacidade. Indício de que a Tributação Única está longe de
ser adotada encontra-se no (iv) elevado emprego do poder de reserva dos signatários do MLI em relação aos artigos referentes aos arranjos híbridos.
Consoante formulado, o Princípio da Tributação Única pressupõe (i) que
se esteja diante de um Estado que imponha alta tributação, da perspectiva do
país da residência. Consequentemente, essa implementação só iria representar uma mudança relevante para os países que atualmente impõem alíquotas
inferiores a determinado patamar escolhido como nível mínimo. Em outras
palavras, jurisdições que impõem baixa tributação ver-se-iam forçadas a aumentar sua oferta de benefícios a fim de atender às expectativas dos contribuintes. Nesse sentido, por não conseguirem tal feito, poderiam perder a capacidade de atrair investimentos. Para um país, pode não ser conveniente
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Cf. K. Vogel, Tributação da renda mundial, Revista dos Tribunais v. 2, n. 7, 1994, p. 141-157.
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aumentar sua oferta de serviços. Por exemplo, ele pode optar por atrair investimentos do exterior por meio de baixa tributação. Uma vez que tanto um país
caracterizado pela baixa carga tributária e baixa oferta de serviços como um
país com alta carga tributária e alta oferta de serviços podem ser tidos por
eficientes, trata-se de uma escolha política qual tipo de Estado a jurisdição
pretende ser. Cada país deseja encontrar seu próprio equilíbrio, de acordo
com sua capacidade e suas necessidades. Portanto, pode ser conveniente a
uma jurisdição impor baixa tributação e ter baixa ou nenhuma receita tributária (e consequentemente oferecendo pouca infraestrutura), e isso dificilmente significaria que esses países estariam comprometendo suas receitas.
Alta receita tributária – e altos impostos – não podem ser tidos por desejáveis
em si mesmos.
Ademais, políticas tributárias (ii) nem sempre servem ao propósito de
atingir o máximo de neutralidade possível. Sob uma perspectiva mundial, a
neutralidade exige que os países tomem decisões a fim de aumentar a eficiência econômica, onde quer que ela se dê. Isso significa que os países têm de
aceitar a possível alocação do capital em outro lugar que não em seus próprios
territórios. Todavia, há um interesse acentuado no lugar onde o capital é alocado e no lugar onde os tributos são recolhidos, visto que esses dois lugares
podem não coincidir. Às vezes, pode ser conveniente a um país implementar
políticas de neutralidade na exportação de capital, ao passo que, em outros
momentos, investimentos domésticos ou estrangeiros são preferíveis. Ao final
do dia, a decisão sobre qual é a melhor política a ser adotada consiste, em
grande medida, numa questão empírica, porque dependente de diversas circunstâncias mutáveis não apenas de país para país, senão também temporalmente. Decisões políticas certamente continuarão a ser vistas como questões
nacionais, e, como tais, permanecerão sujeitas aos contextos político, econômico, cultural e histórico específicos de cada país. A neutralidade assegura
que o capital será eficientemente alocado no mercado internacional, mas essa
neutralidade perfeita não é uma escolha óbvia para as jurisdições, na medida
em que algumas políticas tributárias podem preferir uma maior interferência,
dadas as circunstâncias específicas26.
Para alcançar a neutralidade por meio da Tributação Única conforme
almejado por Avi-Yonah, (uma faixa de) alíquotas deveria ser aplicada por
países significativamente distintos com diversas opções políticas, condições
econômicas e contextos históricos. Em alguma medida, essa ideia se baseia
numa suposta indiferença de certas nações diante de seus próprios interesses.
26

Cf. M. J. Graetz, The David R. Tillinghast lecture – taxing international income: inadequate
principles, outdated concepts and unsatisfactory policies, Tax Law Review v. 54, 2001, p. 281-282.
No mesmo sentido, cf. R. T. Santos, Instrumentos financeiros híbridos e a arbitragem fiscal internacional – as considerações de política fiscal na Ação 2 do Projeto BEPS, in L. E. Schoueri et al.
(ed.), A tributação internacional na era pós-BEPS. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 130.
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No entanto, a conveniência e viabilidade de a Tributação Única ser uma meta
de política tributária também é uma questão de saber o que ela – Tributação
Única – almeja. Diversos países podem não querer adotá-la. Não apenas porque a elevação da carga tributária numa jurisdição pode não ser desejável,
como também a neutralidade pode nem sempre ser uma meta perseguida
pelos países. De todo modo, ainda que todos os países pretendessem adotar o
Princípio da Tributação Única, seria possível fazê-lo?
Parece-nos que não. Embora muitos países possam querer adotar o Princípio da Tributação Única, permaneceria a questão acerca da capacidade de
implementá-lo, bem como a dificuldade de coordenar uma tal política ao longo do tempo. A decisão sobre o nível de tributação não é livre e não se resume
inteiramente num simples querer. Decisões de política tributária são condicionadas por inúmeras circunstâncias.
A adoção da Tributação Única não representaria uma mudança dramática
para países de alta carga tributária em comparação aos de baixa carga tributária. Um alto nível de tributação deve ser acompanhado de um nível proporcional de benefícios. Não se trata de dizer que altos tributos implicam a criação de
incentivos ineficientes, senão que eles exigem uma oferta proporcional de serviços. Contudo, sucede frequentemente que a implementação de uma certa política não está ao encontro da vontade de um país, mas sim além de sua capacidade (iii). Diferentemente de elevar a tributação, o que depende, em regra,
apenas da maioria de uma assembleia legislativa, a oferta de serviços está sujeita à capacidade de o Estado fornecê-la. Dadas algumas deficiências, por exemplo, em infraestrutura, saúde pública, educação ou estabilidade econômica,
pode não ser possível fornecer serviços a um nível proporcional à tributação.
Em suma, países em desenvolvimento frequentemente não optam por fornecer
menos serviços; eles simplesmente não estão preparados para fornecê-los.
Como consequência, ainda que todos os países consentissem em adequar-se à faixa de alíquotas de países desenvolvidos, países em desenvolvimento continuariam numa posição desvantajosa porque, mesmo impondo
altos tributos, eles ainda não teriam o que oferecer em retorno. Portanto,
exigir o mesmo encargo tributário ao redor do mundo neutralizaria apenas
uma coisa, qual seja, a capacidade dos países em desenvolvimento de atrair
investimentos. Desse modo, sua competitividade seria prejudicada em relação
aos países desenvolvidos.
Além da dificuldade referente à falta de consenso em torno do valor das
alíquotas, não há força supranacional que possa assegurar a implementação
do Princípio da Tributação Única em todo o mundo27. Não apenas seria importante garantir, de alguma forma, a faixa de alíquotas a ser adotada, senão
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De Lillo, supra n. 7, p. 61.
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também a coordenação exigiria alto consenso em torno de conceitos de tributação. Ora, combater a arbitragem fiscal implica maior harmonização, uma
vez que os descompassos surgem justamente de divergências conceituais.
É nesse sentido que, pautado na necessidade de criação de um novo conjunto de padrões elaborados para estabelecer coerência internacional na tributação da renda de empresas28, o Projeto BEPS, mais especificamente na
Ação 2, clama por coordenação na aplicação de diversas regras e recomendações, de sorte a afastar os efeitos indesejados de arranjos híbridos29. Além de
modificações em leis domésticas, a Ação 2 recomenda mudanças nos ADTs30.
A título de exemplo, entidades transparentes podem ser usadas para a obtenção de benefícios quando ambos os Estados contratantes não considerem, de
acordo com sua legislação nacional, a sua renda como renda própria de um de
seus residentes. Diante disso, o MLI tem o seu papel: introduzir essas alterações em diversos ADTs simultaneamente. Dessa forma, na seção “Hybrid Mismatches”, há três artigos: art. 3º (Entidades Transparentes); art. 4º (Entidades
com Dupla Residência); e art. 5º (Aplicação de Métodos para eliminar a Dupla
Tributação). Ressalta-se que cada artigo possui reservas total e parciais, podendo ainda ter aplicação assimétrica (e.g., art. 5º). Dado que todos esses artigos se sujeitam ao poder de reserva dos signatários31, a efetividade do MLI em
matéria de híbridos dependerá das listas de reservas fornecidas pelos Estados
signatários.
Nesse contexto, a dificuldade de se atingir o consenso e de se implementar medidas que, ao menos, atenuem o problema da dupla não tributação
pode ser encontrada no (iv) elevado número de reservadas realizadas pelos
signatários do MLI em relação aos artigos referentes aos arranjos híbridos.
Considerando o status do MLI de 25 de outubro de 2017, o MLI tinha
sido assinado por 71 jurisdições32. Como, consoante o art. 2º do MLI, faz-se
necessário que ambos os signatários listem determinado ADT para que ele
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OCDE, supra n. 3, p. 15.
OCDE, supra n. 2, p. 2 e 94.
OCDE, supra n. 2, p. 102.
Cf. art. 28 do MLI.
África do Sul, Alemanha, Andorra, Argentina, Armênia, Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária,
Burkina Faso, Camarões, Canadá, Chile, China, Cingapura, Colômbia, Coreia do Sul, Costa
Rica, Croácia, Chipre, Dinamarca, Egito, Eslovênia, Espanha, Fiji, Finlândia, França, Gabão,
Geórgia, Grécia, Guernsey, Holanda, Hong Kong, Hungria, Islândia, Índia, Indonésia, Irlanda,
Ilha de Man, Israel, Itália, Japão, Jersey, Kuwait, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo,
Malta, Maurícia, México, Mônaco, Nigéria, Noruega, Nova Zelândia, Paquistão, Polônia, Portugal, Reino Unido, República da Eslováquia, República Tcheca, Romênia, Rússia, San Marino,
Seicheles, Senegal, Sérvia, Suécia, Suíça, Turquia e Uruguai. Cf. OECD (2017), Signatories and
parties to the multilateral convention to implement tax treaty related measures to prevent base
erosion and profit shifting (2017), status as of 25 Oct. 2017. Disponível em: <http://www.oecd.org/
tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf>. Acesso em: 26 out. 2017.
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seja um tratado impactado pelo MLI (Covered Tax Agreement – CTA), a própria
efetividade do MLI já se vê atingida nos ADTs listados. Isso porque, à época,
de 2.381 ADTs listados por todos os 71 signatários, apenas 1.116 seriam CTAs.
Ou seja, mais da metade dos ADTs listados sequer seria modificada pelo MLI.
A partir das informações disponíveis no banco de dados da OCDE sobre
o MLI33, é possível verificar o quanto os dispositivos relacionados à Ação 2
estão sendo sujeitos ao poder de reserva. Considerando apenas os CTAs que
seriam inteiramente impactados por tais artigos do MLI (i.e., sem qualquer
reserva, mesmo que parcial), chega-se à seguinte ilustração:

Figura 2 – CTAs não impactados por artigos do MLI relativos a híbridos

De 1.116 CTAs, 491 seriam modificados por pelo menos um artigo relativo a híbridos. 625 CTAs não seriam impactados por um artigo conforme
concebido pelo MLI. 262 de 491 seriam alterados por apenas um artigo: 19
CTAs pelo art. 3º; 53 CTAs pelo art. 4º; e 190 CTAs pelo art. 5º. Dos 229
CTAs restantes, apenas 20 seriam modificados pelos três artigos. Por sua vez,
189 de 229 CTAs seriam alterados por somente dois artigos, sendo: 22 CTAs
pelos arts. 3º e 4º; 31 CTAs pelos arts. 3º e 5º; e 66 CTAs pelos arts. 4º e 5º.
Desse modo, como os signatários do MLI adotam muitas reservas no
âmbito dos dispositivos referentes aos híbridos, conclui-se que o mandamento
de coordenação pode ser frustrado na medida em que a Ação 2 pode não ser
seguida.
Tendo em vista tais dados, verifica-se um baixo comprometimento dos
signatários do MLI em relação aos dispositivos referentes aos arranjos híbridos. Há, dessa forma, um forte indício de que inexiste consenso acerca do
significado e da aplicabilidade da Tributação Única.
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OECD (2017), MLI database – matrix of options and reservations (2017), status as of 25 Oct. 2017.
Disponível em: <http://www.oecd.org/tax/treaties/mli-database-matrix-options-and-reservations.
htm>. Acesso em: 30 out. 2017.
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Conclusão
O objetivo desse trabalho foi responder se a Tributação Única deve ser
uma meta de política tributária. A conclusão alcançada é de que a Tributação
Única não deve ser um objetivo de política tributária.
O significado da Tributação Única é controverso. Uma abordagem formal é irrelevante, visto que o número de incidências é inócuo. Ao mesmo
tempo, o Princípio da Tributação Única não responde à pergunta a que se
pretende responder, porque ele não define a base tributária, tampouco estabelece o nível apropriado de tributação. Embora dependente do Princípio dos
Benefícios, tomar dos dois de uma só vez traz ainda mais entraves. O Princípio
do Benefício parte de premissas questionáveis porque estabelece regras de alocação do poder de tributar que não necessariamente são seguidas por países
importadores de capital. Ainda esse princípio não consegue estabelecer uma
faixa de alíquotas razoável, uma vez que há uma grande variedade de alíquotas
aplicadas inclusive por membros da OCDE. E, mesmo que fosse fixada uma
faixa restrita de alíquotas aplicáveis, isso implicaria forçar alguns países a elevar suas alíquotas, o que também traria a necessidade de aumentar o fornecimento de serviços, sob pena de perder a capacidade de atrair investimentos.
Ademais, o Princípio da Tributação Única agrega num único grupo causas de
dupla não tributação muito distintas, as quais não podem ser enfrentadas segundo uma mesma abordagem. Considerando a formulação adotada pela
Ação, o Princípio da Tributação Única apresenta duas faces, sendo uma jurídica por se preocupar em evitar a bitributação jurídica e outra econômica por
aceitar a não tributação jurídica, mas condenar a não tributação econômica.
A Tributação Única carece de justificação. A busca pela neutralidade de
exportação de capital não leva em conta outros fatores que não a tributação da
renda. E a correspondente oferta de serviços? E a tributação do consumo? Elementos como esse são desconsiderados. Tampouco o argumento baseado na
equidade se sustenta. Ao tomar como apenas a perspectiva de países de residência e assumir que as rendas nacional e a internacional sejam obtidas sob as
mesmas condições, acaba por mensurar equidade a partir de pesos distintos.
Tampouco parece a Tributação Única ser viável. Muitos países podem
não querer adotá-la porque sua implementação pressupõe um modelo específico de Estado (Estado de elevada carga tributária) e uma demanda absoluta
por neutralidade. Tanto a elevação da carga tributária de um país pode não
ser conveniente, como a adoção da Tributação Única pode estar além da capacidade de um país. Em virtude de um conjunto de deficiências, a maior parte
dos países em desenvolvimento pode não fornecer o nível correspondente de
serviços exigido pelo aumento da tributação. Ainda, seria muito difícil coordenar a Tributação Única ao longo do tempo, uma vez que ela requer a harmonização das políticas tributárias e dos sistemas tributários. Forte indício
nesse sentido encontra-se no elevado número de reservas dos signatários do
MLI em relação aos artigos relativos aos arranjos híbridos.
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Em Direito Tributário Internacional, os métodos alternativos de resolução de conflitos são mecanismos vocacionados a solucionar conflitos na aplicação de acordos de bitributação sem o tradicional recurso aos tribunais nacionais. São bons exemplos o procedimento amigável, a arbitragem, a mediação, ou mesmo o advance pricing arrangements1. A fragmentação do Direito
Tributário Internacional permite ainda variações em cada um desses métodos, como a arbitragem, cujos estilos mais recorrentes são “independent opinion arbitration” e “baseball arbitration”, cogitando-se, ainda, a combinação
de ambos2.
A interpretação uniforme entre os Estados contratantes é indispensável
para a implementação e manutenção de acordos para evitar a dupla tributação, sem a qual dificilmente se pode afirmar que algum acordo foi realmente
firmado3. Métodos alternativos de resolução de conflitos podem beneficiar
autoridades fiscais e contribuintes para a concretização desse objetivo, colaborando para o incremento da segurança jurídica e da eficiência no cumprimento das obrigações tributárias4. Ademais, a adoção eficiente de tais méto-

1

2

3

4

Vide: IBFD Glossary, “Alternative Dispute Resolution”; HOUT, Diana van. Is mediation the panacea to the profusion of tax disputes? 10 World Tax J. (2018), Journals IBFD; GARBARINO, Carlo;
e LOMBARDO, Marina. Arbitration of unresolved issues in mutual agreement cases: the new
para. 5, art. 25 of the OECD Model Convention, a multi-tiered dispute resolution clause. In:
LANG, Michael et al. Tax treaties: building bridges between law and economics. Amsterdã: IBFD,
2010, p. 468 e seg.
Vide: OCDE. Tax treaty model convention. 2017. Commentaries on article 25. Sample mutual
agreement on arbitration, n. 2, 3, 4.
Vide: NETO, Luís Flávio. Direito tributário internacional: “contextos” para interpretação e aplicação de acordos de bitributação. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 53.
Vide: ZEYEN, Gaëtan. When taxation meets arbitration: recent initiatives to introduce and promote arbitration in international and European taxation. Intertax, v. 45, n. 11, novembro de 2017,
p. 723.
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dos pode influenciar na percepção de segurança no regime tributário internacional, com ganhos para o fluxo comercial e de investimentos5.
Mas nem todos os métodos alternativos de resolução de conflitos conduzem àquilo que, na concepção de Klaus Vogel6, seria o primado da interpretação harmônica no Direito Tributário Internacional. A arbitragem em acordos
de bitributação, por exemplo, geralmente exclui expressamente qualquer efeito de precedente para futuros casos.
O chamado “baseball arbitration method”7, por sua vez, se afasta de forma ainda mais efusiva do propósito de harmonização do Direito Tributário
Internacional. O referido método tem sido eleito repetidamente como o preferencial para a solução de questões de elevada intensidade fática, tal qual
disputas de transfer pricing, como se observa da Convenção Modelo da ONU
(2011), da Convenção Modelo da OCDE (2017)8-9, bem como da prática de
países como os Estados Unidos10 e o Canadá11. Trata-se, em geral, de procedimento absolutamente sigiloso, impedindo qualquer difusão de definições
quanto aos temas abordados. Sequer os Estados contratantes e os contribuintes interessados têm acesso às razões que levariam os árbitros à opção por uma
das alternativas apresentadas para a solução do litígio.
A questão dos métodos alternativos de resolução de conflitos passou a ter
ainda mais importância em face do projeto BEPS. A Ação n. 13 dessa iniciativa da OCDE/G20, que trata da documentação para preços de transferência,
reconhece que possivelmente terá como efeito colateral uma onda de discussões entre Fiscos e contribuintes. O procedimento amigável, presente nos
acordos bilaterais há décadas, tem apresentado sensíveis frustrações e pode
não ser suficiente para fazer frente a tais controvérsias12. A Ação n. 14 do
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Vide: OWENS, Jeffrey. Mandatory tax arbitration: the next frontier issue. Intertax, v. 46, n. 8 e 9,
agosto-setembro de 2018, p. 610-611.
VOGEL, Klaus. Double tax treaties and their interpretation. Berkeley Journal of International Law,
v. 4, n. 1, 1986, p. 37.
Vide: NETO, Luís Flávio. Baseball arbitration: the trendiest alternative dispute resolution mechanism. International Tax Matters (ITAX). Amsterdã: IBFD, 2019.
Multilateral convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting.
2017, art. 23(1)(a).
OECD. Tax treaty model convention. 2017. Commentary. Commentaries on article 25. Sample
mutual agreement on arbitration, n. 2, 3, 4.
Vide: United States model income tax convention (2016), art. 25 (7).
Vide: Memorandum of understanding between the competent authorities of Canada and The
United States of America, n. 6 e 8. Disponível em: <https://www.irs.gov/pub/irs-utl/2010_arbitration_mou_nov_8-10_-_final.pdf>.
Vide: NETO, Luís Flávio. Meios alternativos de resolução de conflitos na interpretação e aplicação de acordos de bitributação: o procedimento amigável e a arbitragem internacional. In: PISCITELLI, Tathiane et. al. (coord.). Medidas de redução do contencioso tributário e o CPC/2015. São
Paulo: Almedina, 2017.

ANAIS – VII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO INTERNACIONAL

121

BEPS, então, propõe formas de reforçar os mecanismos para resolução de
controvérsias relacionadas à aplicação de tratados, com o propósito de fomentar um ambiente mais seguro e previsível para os negócios transnacionais13.
Essa Ação aponta standards mínimos e melhores práticas voltadas ao aperfeiçoamento dos mecanismos de resolução de controvérsia, entre as últimas, a
necessidade de reprodução do art. 25 do AM-OCDE nos acordos bilaterais
assinados pelos países14, com a adoção especialmente da arbitragem.
Há uma série de discussões quanto à arbitragem tributária internacional.
A doutrina que considera a arbitragem em matéria tributária atentatória à
soberania fiscal e ao princípio da legalidade, com a possível renúncia indevida
de receitas15, se contrapõe à doutrina de que tal mecanismo apenas busca dar
eficácia aos termos contratados pelos Estados Contratantes, preservando o
estado de direito, em que as autoridades fiscais agem como agentes internacionais competentes para representar o País na resolução de uma controvérsia16. Se adotado, o referido mecanismo poderia inclusive manifestar efeitos
profiláticos, pois os Estados contratantes poderiam se sentir compelidos a alcançar uma resolução satisfatória a fim de evitar o recurso à arbitragem17.

13
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17

OECD. Making dispute resolution mechanisms more effective, Action 14 – 2015 Final Report, p. 11.
OECD. Making dispute resolution mechanisms more effective, Action 14 – 2015 Final Report, p. 13 e
seguintes.
Por todos, MACHADO, Hugo de Brito. Transação e arbitragem no âmbito tributário. Revista
Fórum de Direito Tributário ano 5, n. 28, julho-agosto de 2007. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=46896>. Acesso em: 16 jan. 2019. No mesmo sentido Curschmann afirma que “a decisão de confiar um tal conflito (pela interpretação correta das regras
de um tratado contra a bitributação) a um tribunal arbitral internacional, em vez de a cortes estatais, constitui certamente uma renúncia à soberania nacional” (CURSCHMANN, Jan. Resolução
de conflitos no direito tributário internacional: o procedimento arbitral conforme o art. 25, parágrafo 5, da Convenção-modelo da OCDE para tratados bilaterais contra bitributação à luz da
Ação 14, do BEPS. In: SCHOUERI, Luís Eduardo; e BIANCO, João Francisco (org.). Estudos de
direito tributário em homenagem ao Professor Gerd Willi Rothmann. São Paulo: Quartier Latin, 2016,
p. 96).
Vide: SCHOUERI, Luís Eduardo. Arbitration and constitutional issues. In: LANG, Michael; e
OWENS, Jeffrey. International arbitration in tax matters. Online books IBFD, 2016, 8.4.2.2. The
principle of legality and tax treaties; DOURADO, Ana Paula; e PISTONE, Pasquale. Some critical thoughts on the introduction of arbitration in tax treaties. Intertax, v. 42, n. 3, março de 2014,
p. 158; BARBOSA, Mateus Calicchio. O procedimento amigável nos acordos de bitributação brasileiros.
São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 187 e seguintes; MONTEIRO, Alexandre Luiz Moraes do
Rêgo. Direito tributário internacional: a arbitragem nos acordos de bitributação celebrados pelo
Brasil. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 327 e seguintes, SCHOUERI, Luís Eduardo. Prefácio.
In: MONTEIRO, Alexandre Luiz Moraes do Rêgo. Direito tributário internacional: a arbitragem nos
acordos de bitributação celebrados pelo Brasil. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 20-21; LIMA,
Juciléia. Arbitragem tributária internacional e o discurso sul-americano da “renúncia à soberania
fiscal”. Revista Direito Tributário Atual v. 33. São Paulo: Dialética e IBDT, 2015, p. 151-152.
Vide: SCHOUERI, Luís Eduardo. Prefácio. In: MONTEIRO, Alexandre Luiz Moraes do Rêgo.
Direito tributário internacional: a arbitragem nos acordos de bitributação celebrados pelo Brasil.
São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 18; ARNOLD, Brian J. The scope of arbitration under tax
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O Governo brasileiro tem sinalizado a intenção de se integrar às práticas
recomendadas pela OCDE. Contudo, embora, tenha se comprometido aos
mínimos standards do Projeto BEPS, o Brasil não se posicionou quanto às melhores práticas, entre as quais a arbitragem mandatória18.
O Brasil adota cláusulas de procedimento amigável em todos os seus
acordos bilaterais para evitar a dupla tributação, mas a sua aplicação ainda
não se mostra efetiva19. Só em 2016, em atendimento aos anseios do projeto
BEPS, é que foi publicada a Instrução Normativa n. 1.669/2016, com a definição de contornos domésticos ao procedimento.
Por sua vez, apesar de as Convenções Modelo da OCDE e da UNU preverem a adoção de arbitragem, o Brasil ainda não a adotou em nenhum de seus
acordos. Em paralelo às discussões quanto à adoção de cláusula arbitral nos
acordos de bitributação brasileiros, há exemplos da adoção da arbitragem internacional pelo Brasil em outras esferas. Por exemplo, em 2016, um painel da
Organização Mundial do Comércio (OMC) condenou diversos incentivos fiscais
concedidos pelo governo brasileiro e, naquela oportunidade, não se cogitou em
questionar a validade da decisão, ao contrário, decidiu-se por apelar em conformidade com os trâmites do órgão de solução de controvérsias da OMC20.
Ademais, superados impedimentos para a adoção da arbitragem como
método alternativo para a resolução de conflitos na aplicação de acordos de
bitributação, o Brasil ainda teria de enfrentar questões materiais fundamentais para que venha a se tornar bem-sucedido, como o estilo de arbitragem a
ser adotado (“independent opinion”, “baseball arbitration” ou mesmo uma
combinação destas), a forma de seleção de árbitros, o desenvolvimento de técnicas apuradas para apresentação de proposições para o equacionamento da
questão, entre outras.
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O painel sobre “Single taxation como política fiscal – O caso dos híbridos”, que ocorreu em 24 de agosto de 2018, no VII Congresso Brasileiro de
Direito Tributário Internacional, promovido pelo IBDT e pelo Departamento
de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da
USP, foi presidido por Durval Portela, tendo como palestrantes os Professores
Eric Kemmeren (Universidade de Tilburg, Alemanha) e Luís Eduardo Schoueri (FD/USP), e, como debatedores, Ramon Tomazela e o subscritor desta resenha.
Afinal, o que seria single taxation? Em estudo sobre o assunto, Luís Eduardo Schoueri e Guilherme Galdino1 atribuíram a Avi-Yonah o mérito de ter
sido o maior responsável por formular o single taxation como um princípio, e
ao final concluíram pela inviabilidade de sua adoção. A ideia de single taxation
advém, de certo modo, do próprio objetivo de se evitar a bitributação da renda, mas em uma perspectiva unilateral, porquanto pressupõe que a renda, em
uma situação envolvendo mais de um país, deve ser tributada apenas uma vez.
Assim, não caberia dentro da noção de single taxation a possibilidade de um
rendimento ser tributado por dois países, ainda que um deles conceda ao contribuinte um crédito (total ou parcial) passível de compensação, e equivalente
ao imposto pago no outro país.
Para longe da ideia de se evitar a bitributação, esse suposto princípio
parece apregoar, em verdade, uma medida antielisiva no bojo de políticas
fiscais, de tal forma que, se as normas tributárias de dois países (incluindo-se
aquelas oriundas de tratado contra a bitributação por eles celebrado) levarem
a uma situação de dupla não tributação, o país da residência estaria “automa-
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SCHOUERI, Luís Eduardo; e GALDINO, Guilherme. Single taxation as a policy goal: controversial meaning, lack of justification and unfeasibility. 16 p. Disponível em: <http://www.academia.
edu/37960502/Single_Taxation_as_a_Policy_Goal_Controversial_Meaning_Lack_of_ Justification_and_Unfeasibility.pdf>.
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ticamente” autorizado a tributar o rendimento. Tratar-se-ia, portanto, de uma
“regra” de exercício de competência tributária residual.
Nesse contexto, o Action 22 do plano BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) da OCDE versa essencialmente sobre (recomendações de) como os países
devem procurar elaborar leis tributárias voltadas a neutralizar situações ou
planejamentos envolvendo os chamados instrumentos financeiros híbridos e
entidades híbridas, que explorem justamente lacunas normativas cujo resultado é a não tributação da renda. Daí ganhar força a ideia de single taxation
como política fiscal, muito mais do que essencialmente um princípio de direito tributário internacional.
O objetivo do painel foi discutir esse tema, apontando suas diferentes
facetas, bem como sua consistência jurídica, sobretudo quando a lógica de
single taxation possa conduzir à adoção de cláusulas gerais antielisivas que
apregoem tributação, mesmo na ausência de regras específicas para tanto.
Em sua exposição, o Professor Eric Kemmeren abordou o tema com base
em algumas situações práticas envolvendo pagamentos de rendimentos por
ou para entidades híbridas (partnerships), para então apontar o seguinte:
i) no âmbito do Action 2 do BEPS, o single taxation seria materializado
mediante uma regra primária, que estabelece a indedutibilidade de
despesas decorrentes de pagamentos que não sejam tributáveis no nível do beneficiário de tais rendimentos (ou seja, se não há tributação
no país da residência, não é autorizada a dedução no país da fonte), e
como uma regra defensiva, no sentido de tributar os rendimentos que
de outra forma seriam isentos, se os respectivos valores tiverem sido
dedutíveis para fins fiscais no nível daquele que os pagou;
ii) na União Europeia, a Anti Tax Avoidance Directive (ATAD) já contempla, com aplicação condicionada a determinadas hipóteses, uma série
de diretivas que determinam a indedutibilidade de determinadas despesas quando estas corresponderem a rendimentos que não forem tributáveis no país do beneficiário dos rendimentos (especialmente se for
um país não membro da União Europeia – o que revela uma evidente
ofensa à igualdade, já que o critério de discriminação não justifica a
restrição tributária), e, no sentido inverso, a tributação do rendimento
quando o respectivo valor tiver sido deduzido no país da fonte pagadora;
iii) o mero fato de um rendimento ser tributado mais de uma vez ou
menos de uma vez não seria exatamente um problema;

2

OECD/G20 base erosion and profit shifting project. Action 2: Neutralising the effects of branch
mismatch arrangements. 99 p.
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iv) ainda que se pudesse acatar o single taxation enquanto um princípio,
não seria ele consistente com o princípio da soberania fiscal (já que
cabe aos países decidirem se e como irão tributar determinados rendimentos e certos contribuintes), com o próprio projeto BEPS (à luz da
ideia de que a tributação deve ocorrer onde há geração de valor), com
os princípios do benefício, da capacidade contributiva, da equidade,
da origem do rendimento, da territorialidade e da neutralidade fiscal,
além de ser incompatível com a alocação eficiente dos fatores de produção (capital e trabalho) e não conduzir a uma efetiva competição
fiscal justa;
v) logo, o chamado international single taxation não se reveste da condição de princípio, pois, além de representar meramente uma abordagem pragmática para o combate ao planejamento tributário, aponta
para a direção errada, em detrimento dos próprios pressupostos e fundamentos do BEPS.
Ao seu turno, o Professor Luís Eduardo Schoueri, valendo-se de caso
prático envolvendo a aquisição de debêntures por empresa subsidiária da
companhia emitente situada em país distinto, lança a problemática inicial
quanto aos conflitos de qualificação dos rendimentos oriundos desses títulos,
como dividendos ou como juros, para então demonstrar, a partir da possibilidade de diferentes tratamentos tributários aplicáveis pelos países envolvidos,
que a noção de single taxation, enquanto mecanismo de política fiscal, quer
justamente evitar a dupla tributação jurídica, ao apregoar que o rendimento
não pode ser tributado mais de uma vez, e, ainda, evitar a dupla isenção econômica, ao dispor que o rendimento deve ser tributado ao menos uma vez.
Mas esse raciocínio é passível de críticas, pois não leva em conta a alíquota que cada país utilizaria em uma situação de bitributação. Tributar apenas
uma vez não necessariamente significa tributar de forma adequada. Se um
país tributar o rendimento a uma alíquota baixa, a noção de single taxation
seria satisfeita da mesma forma que se a tributação ocorresse a uma alíquota
alta. Isso demonstra que a ideia de single taxation é falha numa perspectiva de
grau ou intensidade da tributação, à luz mesmo da capacidade contributiva e
de outros princípios (equidade, neutralidade etc.).
Outro ponto passível de crítica diz respeito a qual país deveria tributar:
fonte ou residência. Ao que parece, a ideia de single taxation não desvela, ao
menos no nível do BEPS, uma proposta adequada quanto a qual país poderia
exercer pretensão tributária, até mesmo em função do pressuposto de que a
tributação deve ocorrer onde há geração de valor.
Para Schoueri, a adoção do mecanismo de single taxation dependeria de
consenso e coordenação entre os países, algo que dificilmente irá ocorrer em
função dos benefícios distintos que isso pode gerar para cada país especifica-
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mente. Exemplo da dificuldade de consenso entre os países é a quantidade de
reservas que os países signatários do Instrumento Multilateral (Multilateral
Instrument – MLI)3 fizeram quanto à redação original dos arts. 3, 4 e 5 no
tocante aos chamados hybrid mismatches4.
Em conclusão, Schoueri sinalizou faltarem fundamentos consistentes
para justificar o single taxation.
Após as exposições, os debatedores fizeram alguns comentários, e, resumidamente, colocaram as seguintes questões:
a) a ambos os palestrantes: uma vez que o preâmbulo da MLI prevê que
o objetivo dos tratados internacionais é evitar a bitributação da renda,
sem criar oportunidades para a dupla não tributação, como isso pode
influenciar a interpretação dos tratados bilaterais contra a bitributação?
b) ao Professor Schoueri: seria possível aos países, ao seguirem as recomendações do Action 2 do BEPS para alterar a sua legislação doméstica, adotarem cláusulas gerais a permitir tributação que não ocorreria
em virtude de ausência de lei? Se isso for possível, haveria alguma
ofensa à Constituição?
c) ao Professor Eric: caso se pudesse conceber a adoção de uma territorialidade pura por parte dos países, teria sentido falar em single taxation ou ainda assim seria algo a ser considerado?
Em resposta à primeira questão, o Professor Schoueri manifestou-se no
sentido de que o preâmbulo é minimum standard, utilizado apenas para interpretar as regras existentes no acordo, de modo que não parece ter força normativa quando isoladamente considerado.
Já o Professor Eric argumentou que a utilização do preâmbulo do MLI
dependerá da opção que os juízes irão fazer ao resolverem os casos concretos,
levando em consideração que o poder das administrações tributárias vem
crescendo em detrimento da proteção legal dos contribuintes. Os tratados

3

4

Trata-se de tratado multilateral que permite que os países alterem automaticamente seus tratados
bilaterais contra a bitributação. De acordo com a OCDE, o MLI oferece soluções concretas para
que os governos eliminem as lacunas existentes nas regras tributárias internacionais ao transpor
os resultados do Projeto BEPS da OCDE/G20 para tratados fiscais bilaterais em todo o mundo. O
MLI modifica a aplicação de milhares de tratados bilaterais contra a bitributação. Também implementa padrões mínimos acordados para combater o abuso de tratados e para melhorar os
mecanismos de resolução de disputas, ao mesmo tempo em que oferece flexibilidade para acomodar políticas específicas de tratados fiscais. Vide: <http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateralconvention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm>. Acesso em: 1 jan.
2019.
Sobre o assunto, vide: SCHOUERI, Luís Eduardo; e GALDINO, Guilherme. Action 2 and the
multilateral instrument: is the reservation power putting coordination at stake? Intertax v. 46.
Kluwer, 2018, p. 104-114.
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visam alocar a competência tributária, evitando a bitributação. Ainda que a
dupla isenção também seja uma situação a ser evitada, é certo que há objetivos
mais relevantes a serem considerados, como por exemplo o livre fluxo de bens
e serviços, a fim de promover o desenvolvimento econômico dos países signatários, em linha com o disposto no art. 31 da Convenção de Viena sobre o
Direito dos Tratados (segundo o qual os tratados devem ser interpretados
conforme seus próprios objetivos). Definitivamente, a ideia de single taxation
(que seria materializada mediante a interpretação de que um dos objetivos
dos tratados fiscais seria evitar a dupla não isenção) não contribui para o livre
fluxo de bens e serviços e para a eficiência fiscal.
No tocante à segunda questão, Schoueri sinalizou que a adoção de cláusulas gerais seria algo negativo, pois criaria uma situação de dependência de
como o rendimento é tributado no exterior, para somente assim definir se o
rendimento seria aqui tributável ou dedutível. Para ele, não seria possível fazer aplicar uma norma como essa, sobretudo à luz da igualdade, pois seria
complicado justificar porque dois contribuintes em situação equivalente dentro de uma jurisdição teriam tratamento tributário diferenciado em virtude
de como terceiros seriam tributados (ou não) no exterior.
Por fim, em resposta à terceira questão, o Professor Eric concluiu que
não seria possível falar em single taxation na hipótese de adoção da territorialidade pura. Neste cenário, o resultado seria o mesmo daquele verificado com
a noção de single taxation, pois acabaria igualmente evitando o fenômeno da
bitributação. No entanto, para ele não haveria sentido em se adotar esse tipo
de abordagem, porque o sistema mais eficiente e competitivo seria aquele em
que a fatia da tributação é alocada conforme o nível de contribuição de cada
país para a geração da renda, numa perspectiva mais ampla. Não se trata
apenas de considerar que a renda é gerada no país da fonte. Sem capital investido, proveniente do país da residência, não haveria renda tributável. De
forma ampla, não há exatamente um problema em se adotar a territorialidade pura, mas isso poderia acabar prestigiando mais alguns países em detrimento de outros. Para o Professor Eric, há medidas mais adequadas para se
evitar o fenômeno da bitributação, e tanto single taxation como territorialidade
não seriam os melhores caminhos para tanto.
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Resumo
O presente artigo trata dos aspectos mais relevantes da Convenção
Multilateral (MLI) introduzida pelo relatório da Ação 15 do Projeto
BEPS – OCDE/G-201. O instrumento serve para a alteração, coordenada e eficiente, dos tratados de bitributação já vigentes, evitando reajustá-los um a um, ao longo de anos. A eficiência temporal também trouxe grandes desafios materiais em razão das exigências de cláusulas
categorizadas como padrões mínimos (minimum standards) e outras que
atribuem melhores práticas. Além de abordar os principais impactos
na política tributária internacional brasileira e nas demais regiões do
globo, o objetivo deste artigo é elencar pontos críticos quanto à certeza
e segurança jurídica na adoção deste instrumento e que não foram
claramente debatidos no relatório BEPS. Demonstrará também que, a
despeito de alguns países já terem aderido a tal instrumento, até maciçamente como os países do Caribe, há muitas dúvidas em relação à
independência prática da soberania dos Estados, à fragilidade em medidas que buscam intencionalmente influenciar a política internacional de países como o Brasil quando comparada a outras reformas já
existentes como a americana, em relação à flexibilidade de escolha de
cláusulas que apresentam um descasamento entre a legislação internacional e a doméstica de cada país signatário. Por fim, objetiva-se também confrontar este novo modelo de tratado tributário e seus impac-

1

O presente artigo resume e complementa as discussões havidas por ocasião do painel sobre “O
Instrumento Multilateral”, no VII Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional do
Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT) e Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da FDUSP, realizado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo,
em 24 de agosto de 2018.
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tos na política fiscal brasileira, refletindo se, de fato, este é o instrumento do futuro em termos de estrutura internacional.
Palavras-chave: instrumento multilateral, Projeto BEPS, Ação 15, política internacional.
Introdução
O projeto que trata da erosão de base e transferência de lucros – Base
Erosion and Profit Shifting (BEPS) da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sugeriu uma série de mudanças no âmbito dos
tratados internacionais, desdobrando-se em medidas divididas em padrões
mínimos (minimum standards) e outras de caráter suplementar, referentes a
boas práticas internacionais. A OCDE/G-20, por meio da Ação 152, instituiu a
Convenção Multilateral para implementar os tratados tributários relacionados às medidas de erosão de base e transferência de lucros (MLI)3 como um
mecanismo que garantisse a inclusão das medidas do BEPS nos tratados já em
curso, de forma sincronizada e eficiente, dispensando a renegociação bilateral, um a um.
Após seu modelo ter sido discutido e consensado em 24 de novembro de
2016, com a participação de mais de 100 países, incluindo o Brasil, 70 deles
assinaram o instrumento em 7 de junho de 2017. Como resultado da Ação 15,
a Convenção Multilateral entrou em vigência em 1 de julho de 2018. Conforme dados da OCDE, até 11 de janeiro de 2019, 86 países já faziam parte dessa
adesão4.
Dentre os vários países desenvolvidos que assinaram estão Austrália,
Áustria, Luxemburgo, Alemanha, Hungria, Dinamarca, Reino Unido, Portugal, Espanha, Holanda, Itália. No Oriente e Ásia temos Kuwait, Arábia Saudita, Cazaquistão, Israel; Coreia, Hong Kong, China, Japão, Índia e Malásia. No
universo dos países em desenvolvimento, destacam-se Chile, Colômbia, Peru,
Panamá, Nigéria, Argentina e países do Caribe. No início de 2019, há ainda a
sinalização de mais seis países intencionados a assinar: Argélia, Eswatini (África Austral), Quênia, Líbano, Omã e Tailândia.

2

3

4

OECD/G20, Multilateral convention to implement tax treaty related measures to prevent BEPS.
Disponível em: <http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-taxtreaty-related-measures-to-prevent-beps.htm>. Acesso em: 20 jan. 2019.
MLI: no original Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base
erosion and Profit Shifting. Trata-se de um instrumento multilateral a ser assinado pelos países do
globo como forma de simplificar as medidas do BEPS, dispensando-se a necessidade de alteração
individual de cada tratado internacional de bitributação pelo país signatário.
OCDE/G-20, Signatories and parties to the multilateral convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting; Status as of 11 January 2019. Disponível
em: <http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf>. Acesso em: 20 jan.
2019.
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Estados Unidos e Brasil não assinaram a Convenção Multilateral. O primeiro por considerar que o Projeto BEPS criticou frontalmente a posição de
suas multinacionais em relação ao deslocamento de seus intangíveis para outros Estados em razão de tratamento fiscal mais benéfico. Já o Brasil, a despeito de ter participado das reuniões sobre o tema e ser um dos cinco parceiroschave5 da OCDE, acabou por desistir da assinatura sob a alegação de que o
Congresso Nacional demoraria muito para proceder às aprovações necessárias, o que prejudicaria o processo global. Preferiu assim, adotar uma opção
permitida pelo projeto BEPS, consistente em alterar os seus acordos bilaterais,
um a um6.
Dentre as novidades trazidas pelo MLI7, destacam-se:
a) a possibilidade de adesão à Convenção Multilateral apenas em relação
a parte dos acordos vigentes,
b) sua estrutura baseada em (i) padrões mínimos e obrigatórios e (ii) padrões não mínimos de boas práticas internacionais,
c) a possibilidade de adesão a cláusulas convencionais alternativas, baseadas em (i) previsões alternativas específicas ou (ii) uma lista de previsões com um mínimo definido,
d) a previsão de flexibilização das cláusulas do MLI, incluídas as de adesão obrigatória, usando mecanismos Opt-out e Opt-in8 referentes a ex-

5

6

7

8

De acordo com dados publicados no site da OCDE, o Brasil é um dos cinco parceiros-chave da
OCDE, além de China, Índia, Indonésia e África do Sul. Os parceiros-chave contribuem para o
trabalho da OCDE de uma maneira sustentada e abrangente. Um elemento central do programa
dos parceiros-chave é a promoção da participação direta e ativa no trabalho dos órgãos substantivos da Organização. Isto inclui parcerias nos órgãos da OCDE, adesão aos instrumentos da
OCDE e integração nos relatórios estatísticos da OCDE e sistemas de informação. Fonte: OECD
and Latin America and the Caribbean. Disponível em: <http://www.oecd.org/latin-america/countries/brazil/brasil.htm>. Acesso em: 20 jan. 2019.
Levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em 2017, demonstrou
que os trâmites para a entrada em vigor dos acordos assinados pelo país levam, em média, 1.590
dias, ou seja, mais de 4 anos. Em casos extremos, esse procedimento se prolonga por ainda mais
tempo. CNI, Processo de internalização dos atos internacionais no Brasil – diagnóstico e sugestões de aprimoramento”. Brasília, 2018, p. 7. Disponível em: <https://bucket-gw-cni-static-cms-si.
s3.amazonaws.com/media/filer_public/26/90/26904215-eec7-45e3-a746-02d3d74801ee/225392_
processo_de_internacionalizacao_web.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2019.
OECD (2015), Developing a multilateral instrument to modify bilateral tax treaties, Action 15 –
2015 Final Report, (OECD/G20, Base erosion and profit shifting project. Paris: OECD Publishing,
p. 31-49. Disponível em: <https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/developing-a-multilateral-instrument-to-modify-bilateral-tax-treaties-action-15-2015-final-report_9789264241688-en#page1>. Acesso em: 20 jan. 2019.
Denominação original: “Explanatory statement to the multilateral convention to implement tax
treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting”. Refere-se a mecanismo previsto na Ação 15 para esclarecer a possibilidade de o país não aplicar determinadas cláusulas ou
fazer reservas (Opt-out) ou aplicar (Opt-in). Disponível em: <https://www.oecd.org/tax/treaties/
explanatory-statement-multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-
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clusões e reservas (a exemplo da arbitragem mandatória e vinculante)
ou a previsão de compromissos, respectivamente.
Conforme ilustrado no Anexo A do Relatório Final da Ação 159, a estrutura do MLI tem três finalidades (i) a de modificar as relações dos tratados
bilaterais já vigentes e de forma única, (ii) a de flexibilizar o nível dos compromissos e (iii) a de garantir transparência e clareza aos tratados.
Em relação ao conteúdo do MLI e à nova estrutura tributária internacional apresentada nas Ações do Projeto BEPS, esclarece-se que as Ações 6 (Preventing the granting of treaty benefits in inappropriate circumstances) e 14 (Making
dispute resolution mechanisms more effective) estão no contexto de minimum standards; já a Ação 7 (Preventing the artificial avoidance of permanent establishment
status) e a Ação 2 (Neutralising the effects of hybrid mismatch arrangements) referem-se a melhores práticas.
Vikram Chand10 menciona que a atual estrutura internacional tributária
é baseada em três conceitos fundamentais:
1º) primeiramente a soberania dos Estados, em que a tributação doméstica delimita o que e quem tributa a renda, qual a base tributável e
outros critérios para tributação baseados em fonte e residência. Os
Estados impõem tributação sobre situações internacionais e a aplicação concorrente de normas de dois países leva à dupla tributação;
2º) segundo, os Estados entram em acordos bilaterais para evitar a
dupla tributação mediante a alocação de direito de tributar. Nesse
contexto, o uso do modelo da Convenção da OCDE favorece a tributação na residência;
3º) terceiro, um conceito inerente às regras de alocação dos lucros nos
casos de empresas multinacionais vinculadas, aplicando-se as normas
de preços de transferência e o princípio arm’s length, com sua filosofia
de ativos, riscos e funções.
Chand esclareceu que a soberania dos Estados acabou por abusar das
medidas de incentivo à mobilidade do capital, dos ativos e dos intangíveis por
meio de regimes sem substância jurídica, com abuso ao uso de treaty shopping11,

9
10

11

-prevent-BEPS.pdf>. DOI: <https://dx.doi.org/10.1787/9789264241688-em>. Acesso em: 20 jan.
2019.
Ver nota 7, p. 31-49.
Palestra proferida em painel sobre “O Instrumento Multilateral”, no VII Congresso Brasileiro de
Direito Tributário Internacional do Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT) e Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da FDUSP, realizado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 24 de agosto de 2018.
Situation where a person who is not entitled to the benefits of a tax treaty makes use – in the widest meaning of the word – of a individual or of a legal person in order to obtain those treaty
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criação de regimes de propriedade intelectual – Intellectual Property Box Regimes (IP boxes)12 – e alocação de renda para jurisdições de baixa tributação13.
Victor Polizelli14 defende um tom mais crítico sobre o MLI, entendendo
que os resultados da Ação 15 acabaram por trazer um instrumento de alta
complexidade com uma difícil flexibilização, pelos países, a exemplo das estruturas Opt-out e Opt-in. Menciona ainda que o MLI não inovou em pontos
importantes como cláusulas antiabusos e os minimum standards visto que os
países mantêm a necessidade de debate frente a frente para a negociação destes pontos.
Marcus Lívio Gomes15 pontuou que toda a Europa tem uma carga tributária aproximada de 20%, para fins de imposto de renda, de modo que tais
jurisdições acabam por ser mais interessantes às empresas, o que provoca uma
competição tributária, de certa forma, agressiva. Em seu entendimento, há
diversos pontos críticos não solucionados pelo Projeto BEPS a exemplo do
conflito de alocação da renda tributável entre fonte versus residência, apontando tal conflito como uma questão sem solução. Marcus esclarece que como
a própria discussão acerca da economia digital não chegou a uma solução no
curto prazo para a disputa entre fonte e residência, OCDE/G-20 partiram
para a aplicação do MLI, mas com um grande desafio dada a necessidade de
coordenar a sua assinatura entre um grupo de países heterogêneos. Por fim,
entende que a aplicação do MLI pode ser mais eficiente por se tratar de uma
forma única de alteração dos acordos.
Do ponto de vista da adesão ao instrumento, verifica-se que cada vez
mais países o estão assinando. É de certa maneira um avanço procedimental
trazido pela OCDE e pelo G-20 com medidas de flexibilização, reservas e notificações permitidas, mas não sendo demais ressaltar que apresenta certa
medida de insegurança, pontos que serão abaixo aprofundados.
Nesse sentido, Professor Schoueri esclarece que a negociação bilateral
ainda é mais interessante aos países em desenvolvimento do que a negociação

12
13

14

15

benefits that are not available directly. IBFD International Tax Glossary, 7th Edition, p. 502. Author(s): Julie Rogers-Glabush. Date of publication: Jun. 2015. ISBN: 978-90-8722-318-2.
Tipo de regime preferencial considerado abusivo pelo Projeto BEPS – Plano de Ação 5.
OECD (2015), Developing a multilateral instrument to modify bilateral tax treaties, Action 15 –
2015 Final Report, (OECD/G20, Base erosion and profit shifting project. Paris: OECD Publishing,
p. 31-49. Disponível em: <https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/developing-a-multilateral-instrument-to-modify-bilateral-tax-treaties-action-15-2015-final-report_9789264241688-en#page1>. Acesso em: 20 jan. 2019.
Informações dadas em palestra proferida em painel sobre “O Instrumento Multilateral”, no VII
Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional do Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT) e Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da FDUSP, realizado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 24 de agosto de 2018.
Vide nota 14.
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multilateral. A mudança feita bilateralmente contempla mais liberdade nas
negociações, na especificidade dos interesses entre as duas partes e na própria
priorização do avanço econômico. Sendo o MLI uma alteração em massa de
disposições limitadas dos tratados bilaterais, há certa restrição na sua aplicação e interpretação e também certo desvio do interesse original das partes
que prevaleceu por ocasião da assinatura do acordo bilateral inicial16.
Dos países que compõem o BRICS, apenas o Brasil não assinou o MLI.
Rússia, Índia, China e África do Sul o assinaram em 7 de junho de 2017, muito embora tenham feito diversas reservas e notificações. Em relação à arbitragem (tema bastante polêmico no Brasil), apenas a Índia se manifestou expressamente pela não adesão17.
É interessante notar que, em meio aos esforços da OCDE e dos países do
G-20 no desenvolvimento do Projeto BEPS, os países continuam em plena
guerra fiscal, a exemplo do que tem ocorrido na economia digital com relação
à adoção de medidas unilaterais, para o alcance da tributação dessas rendas.
1. Os aspectos gerais da Convenção Multilateral
Como já explicado, o conteúdo MLI é dividido em cláusulas que são de
cunho obrigatório18 e outras que envolvem melhores práticas, conforme as
Ações abaixo:
a) padrões mínimos:
i) Ação 6 – Abuso do Tratado,
ii) Ação 14 – Solução de Controvérsias.
b) melhores práticas:
i) Ação 2 – Instrumentos Híbridos,
ii) Ação 7 – Estabelecimento Permanente.
Em relação a conteúdo e finalidade, a Convenção Multilateral não altera
o texto do tratado que a ela se vincula, indicado pelo país signatário, mas
permitirá que referido tratado seja redirecionado, alterando seu preâmbulo.
Neste sentido, o tratado pode ter seu escopo alterado como medida de prevenção de práticas abusivas.
Em termos de fonte de intepretação do direito tributário internacional,
dadas as recentes mudanças, é possível afirmar que além da Convenção de

16

17

18

SCHOUERI, Luís Eduardo; e GALENDI JUNIOR, Ricardo André. Interpretative and policy
challenges following the OECD multilateral instrument (2016) from a Brazilian perspective. Bulletin for International Taxation v. 71, n. 6, 2017, Published: 3 May 2017.
Disponível em: <http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-position-india.pdf>, p. 45. Acesso
em: 20 jan. 2019.
Os países que não aderirem ao MLI deverão adotar os padrões mínimos através de mudanças em
seus acordos bilaterais.
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Viena sobre o Direito dos Tratados (CVDT)19, são fontes de interpretação os
Comentários da Convenção Modelo da OCDE (CM OCDE), o texto explanatório do próprio MLI20 e os relatórios do Projeto BEPS por serem instrumentos mandatórios, aos membros da estrutura padronizada pela OCDE – Inclusive Framework.
Inglês e francês são os idiomas oficiais da OCDE, cujas versões do MLI,
somente nestas línguas, serão consideradas válidas21. Neste sentido, ficam indagações sobre os efeitos desta regra nos tratados bilaterais já assinados que
sofrerão as modificações do MLI visto que, a despeito de ser considerado o
ideal, não há obrigatoriedade de consolidação dos textos dos acordos emendados. Na opinião de Marcus Lívio Gomes, esta situação pode impactar o
conceito jurídico do instituto que foi modificado pelo MLI, tendo em vista que
a conotação, dentro do ordenamento doméstico, poderá ter um sentido diferente do que foi atribuído na Convenção Multilateral22.
Nesse sentido, a Convenção pode levar a uma complexidade ainda maior
no desafio de interpretação dos tratados internacionais modificados pois os
países devem produzir versões consolidadas de cada tratado internacional
modificado, a fim de facilitar sua aplicação concreta e garantir a segurança
jurídica dos envolvidos, mas na prática, inexiste obrigatoriedade desta exigência23.
1.1. As mudanças de “BEPS minimum standards”
1.1.1. Ação 6 (Preventing the granting of treaty benefits in inappropriate
circumstances)
Os arts. 2 a 11 do MLI recomendam novas disposições que resguardem
o país de práticas abusivas ao uso do tratado, visando impedir práticas, estru-

19
20

21

22

23

Convenção promulgada pelo Brasil através do Decreto federal n. 7.030/2009.
Documento intitulado “Explanatory Statement to the Multilateral Convention to Implement Tax
Treaty related Measures to prevent Base Erosion and Profit Shifting”. Disponível em: <https://
www.oecd.org/tax/treaties/explanatory-statement-multilateral-convention-to-implement-taxtreaty-related-measures-to-prevent-BEPS.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2019.
Conforme disposto no site da OCDE “The translations of the MLI in other languages are provided only for information purposes. Only the signed English and French MLI are the authentic
MLI texts applicable.” Disponível em: <http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-conventionto-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm>. Acesso em: 20 jan. 2019.
Palestra proferida em painel sobre “O Instrumento Multilateral”, no VII Congresso Brasileiro de
Direito Tributário Internacional do Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT) e Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da FDUSP, realizado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 24 de agosto de 2018
ROCHA, Sergio André; e SANTOS, Ramon Tomazela. A convenção multilateral da OCDE e a
Ação 15 do Projeto BEPS. Revista Fórum de Direito Tributário – RFDT ano 16, n. 93. Belo Horizonte, maio/jun. 2018, p. 170. Disponível em: <http://www.sarocha.com.br/wp-content/
uploads/2018/08/Conven%C3%A7%C3%A3o-Multilateral-BEPS-RTS-e-SAR.pdf>. Acesso em: 20
jan. 2019.
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turas e transações sem substância a exemplo, mas não se limitando, ao treaty
shopping. Possibilitou-se que os países flexibilizassem seu conteúdo para adaptação ao contexto de cada jurisdição.
Nos arts. 6 a 11 do MLI, elencam-se disposições sobre regras antiabuso
(anti-avoidance rule) ou PPT (principal purpose test)24 e uma versão simplificada
da limitação de benefícios (S-LoB test)25.
Pelas disposições do art. 7º do MLI, os países podem optar por três formas de estruturação dos tratados: o uso da cláusula de PPT – principal purpose
test apenas, a cláusula de PPT com a S-LoB (versão Simplificada da cláusula
LoB) ou a cláusula LoB conjuntamente com uma regra de desconsideração de
entidades em uma sequência de transações (anti-conduit).
Há grandes dúvidas sobre a segurança jurídica e certeza na implementação desses mecanismos porque os conceitos por eles empregados são dotados
de relevante subjetividade. A menção na cláusula 7(1)26 sobre o tratamento
tributário previsto no acordo ser “um dos principais propósitos do tratado ou
da transação”, potencialmente inviabiliza qualquer debate sobre estruturas de
elisão fiscal, que envolvam um planeamento tributário aceitável, consistente
numa estruturação de negócio que contemple não só, mas também, uma redução fiscal em prol da otimização do negócio econômico.
O MLI discorre sobre as outras medidas elencadas na Ação 6 referentes
ao propósito do tratado (art. 6), à transferência de dividendos (art. 8), ao ganho de capital oriundo da alienação de bens imóveis (art. 9), à isenção de lucros de estabelecimento permanente em outro país (art. 10) e à dupla residência (art. 11).

24

25

26

PPT: consiste de regra geral antiabuso denominada “teste do propósito principal” (principal purpose test) que limita a aplicação dos benefícios dos tratados se um dos objetivos principais da
transação ou da estrutura for somente a obtenção dos referidos benefícios. OECD/G20, Base
erosion and profit shifting project 2015 final reports executive summaries “Action 6 Preventing
the granting of treaty benefits in inappropriate circumstances”, p. 21-22. Disponível em: <http://
www.oecd.org/ctp/beps-reports-2015-executive-summaries.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2019.
LoB: configura regra específica antiabuso de limitação de benefícios (limitation-on-benefits) consistente na restrição de benefícios do tratado a determinados contribuintes que se enquadrem em
situações em substância. OECD/G20, Base erosion and profit shifting project 2015 final reports
executive summaries. “Action 6 Preventing the granting of treaty benefits in inappropriate circumstances”, p. 21-22. Disponível em: <http://www.oecd.org/ctp/beps-reports-2015-executivesummaries.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2019.
“Art. 7(1). Notwithstanding any provisions of a Covered Tax Agreement, a benefit under the Covered Tax Agreement shall not be granted in respect of an item of income or capital if it is reasonable to conclude having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or
indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances
would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of the Covered Tax
Agreement.”
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1.1.2. Ação 14 (Making dispute resolution mechanisms more effective)
A Ação 14 determinou que os países sigam três regras gerais para garantir a implementação do procedimento amigável – mutual agreement procedures
(MAP)27 em seus tratados, que deve ser feita por meio da adesão ao MLI.
As três regras prescrevem que as jurisdições devem assegurar:
i) que as obrigações do tratado relacionadas ao MAP sejam totalmente
implementadas de boa fé e que os casos do MAP sejam resolvidos em
tempo hábil;
ii) que os processos administrativos promovam a prevenção e a resolução oportuna de disputas relacionadas ao tratado; e
iii) que os contribuintes que satisfaçam os requisitos do § 1 do art. 25
do CM da OCDE possam ter acesso ao MAP.
Os arts. 16 a 26 regulam a Solução de Controvérsias. O procedimento
amigável nos acordos de bitributação está previsto no art. 16, permitidas algumas formas de especificações como prazos para apresentação de requerimento e condutas correlatas.
O peer review da Ação 14 explica que o instituto da solução de controvérsias está dividido em quatro áreas-chave: (i) resolução de disputas, (ii) prevenção de disputas, disponibilidade e acesso ao MAP, (iii) resolução de casos MAP
e (iv) implementação de acordos MAP. Além disso, o mesmo relatório informa
que tais áreas são complementadas por 12 melhores práticas não obrigatórias
e que não serão objeto de revisão ou monitoramento considerando a independência e soberania das jurisdições sobre o conceito de melhores práticas28.
Países como Reino Unido e Austrália já possuem clausulas antiabuso em
seus tratados. Mas há grandes dúvidas sobre qual o procedimento adequado
para os Estados que não as possuem a exemplo dos países em desenvolvimento.
Especificamente no caso do Brasil, dúvidas permeiam em razão da qualificação do art. 116 do CTN consistir de uma regra geral antiabusiva – general
anti avoidance rule (GAAR). Há uma dicotomia na interpretação: de um lado
estudiosos e julgadores entendendo que referido artigo é uma norma de efi-

27

28

OECD (2016), BEPS Action 14 on more effective dispute resolution mechanisms – peer review
documents, OECD/G20, Base erosion and profit shifting project. Paris: OECD, p. 9. Disponível
em: <www.oecd.org/tax/beps/bepsaction-14-on-more-effective-dispute-resolution-mechanisms-peer-review-documents.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2019.
OECD (2016), BEPS Action 14 on more effective dispute resolution mechanisms – peer review
documents, OECD/G20, Base erosion and profit shifting project. Paris: OECD, p. 9. Disponível
em: <www.oecd.org/tax/beps/bepsaction-14-on-more-effective-dispute-resolution-mechanisms-peer-review-documents.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2019.
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cácia contida29 e outros sustentando que se trata de uma norma pendente de
regulamentação para a produção de seus efeitos30.
Seguindo adiante, o art. 17 do MLI aborda os casos de ajuste “correlato”
numa jurisdição para que haja o reflexo correto da aplicação das regras de
preços de transferência na outra jurisdição.
Os arts. 18 a 26 trazem a previsão da arbitragem como instrumento de
solução de litígios mandatório e vinculante. A OCDE afirma que uma série de
países entende que a arbitragem seria o método mais eficiente para solucionar
litígios e controvérsias nos tratados31, citando países como Austrália, Áustria,
Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Japão, Luxemburgo, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça,
Reino Unido e Estados Unidos (todos desenvolvidos). Nesta alegação da
OCDE, pairam realmente dúvidas sobre uma pesquisa mais aprofundada em
relação aos países do sul global, em especial, os países em desenvolvimento.
O assunto cláusula de arbitragem é de fato controverso. Além de se tratar
de uma cláusula que é compulsória e vinculante, demandará um relevante
aumento de custo dada a necessidade de contratação de árbitros, pagamento
de seus honorários, traduções, deslocamentos, taxas e afins. Esta situação traz
um impacto considerável para países em desenvolvimento.
1.2. As mudanças referentes a “melhores práticas”
1.2.1. Ação 2 – Instrumentos híbridos
Os arts. 2 a 5 do MLI trazem as diretrizes para implementação das medidas da Ação 2. Os instrumentos híbridos aqui tratados se dividem em entidades transparentes (art. 3), entidade com dupla residência (art. 4) e métodos
para evitar a dupla tributação (art. 5). Tais artigos permitem que os países
façam reservas e esclareçam algumas circunstâncias específicas.
Nesse sentido, os artigos do MLI sugerem que o país adote as suas melhores práticas, na lei doméstica, para não permitir situações no tratado bilateral que induzam a uma situação de dupla não tributação, a exemplo de
transações que possibilitam uma dedução de despesa em uma jurisdição e
uma não tributação de receita na jurisdição do recebível.

29

30

31

Processo n. 10670.721013/2015-71 referente a recurso voluntário julgado em 08.11.2018, Acórdão
n. 2402-006.752. Disponível em: <https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf>. Acesso em: 20 jan. 2019.
Processo n. 11065.724114/2015-03 referente recurso de ofício julgado em 27.08.2018, Acórdão n.
3401-005.228. Disponível em: <https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf>. Acesso em: 20 jan. 2019.
OECD (2016), BEPS Action 14 on more effective dispute resolution mechanisms – peer review
documents, OECD/G20, Base erosion and profit shifting project. Paris: OECD, p. 7-8. Disponível
em: <www.oecd.org/tax/beps/bepsaction-14-on-more-effective-dispute-resolution-mechanisms-peer-review-documents.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2019.
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A execução dessas melhores práticas traz certa dificuldade em razão de
o país precisar acompanhar o tratamento fiscal da renda referenciada, na
outra jurisdição. Há uma certa insegurança no tratamento fiscal dado ao contribuinte nacional tendo em vista que ele “está” dependente do tratamento
que é dado ao não residente pela outra jurisdição, que pode variar caso a caso.
Sergio André Rocha e Ramon Tomazela esclarecem que o impedimento
da dupla não tributação não decorrerá da mera interpretação do preâmbulo
dos tratados de bitributação, ainda que atualizados pelo MLI. Afirmam que
isso deve decorrer da implementação do MLI acrescido das próprias normas
domésticas do país signatário, assegurando esses efeitos, sem atribuir poder
normativo aos preâmbulos dos referidos tratados32.
1.2.2. Ação 7 – Estabelecimento permanente
Diversas mudanças foram sugeridas por esta Ação do BEPS visando acomodar o conceito de estabelecimento permanente atual previsto no art. 5º da
CM da OCDE para adaptar a atual realidade de negócios. Restou verificado,
pela própria OCDE que, sem tais mudanças, muitas receitas transfronteiriças
continuariam não sendo tributadas ou sendo, mas em alíquotas muito baixas33.
Os arts. 12 e 13 do MLI trazem sugestões de mudanças para os arts. 5(5)
e 5(4), respectivamente, da CM da OCDE. Esclarecem as situações em que um
agente não será considerado independente em razão de atuar exclusivamente
ou, quase exclusivamente, em nome de uma outra empresa estrangeira. Traz
ainda situações em que as atividades preparatórias e auxiliares deixam de ser
isentas de tributação (muito comum isso na economia digital), além de sugestão de regras que impeçam a fragmentação das atividades corporativas.
Muito embora essa parte do MLI não trate de padrões mínimos e a
OCDE tenha também afirmado que as regras de alocação de lucros não sofreram relevantes modificações por conta das mudanças no conceito de atividades preparatórias e auxiliares34, afirma-se que esta situação traz muitas difi-

32

33

34

ROCHA, Sergio André; e SANTOS, Ramon Tomazela. A convenção multilateral da OCDE e a
Ação 15 do Projeto BEPS. Revista Fórum de Direito Tributário – RFDT ano 16, n. 93. Belo Horizonte, maio/jun. 2018, p. 184. Disponível em: <http://www.sarocha.com.br/wp-content/
uploads/2018/08/Conven%C3%A7%C3%A3o-Multilateral-BEPS-RTS-e-SAR.pdf>. Acesso em: 20
jan. 2019.
OECD/G20, Base erosion and profit shifting project 2015 final reports executive summaries. Action 7. Preventing the artificial avoidance of permanent establishment status, p. 23. Disponível
em: <http://www.oecd.org/ctp/beps-reports-2015-executive-summaries.pdf>. Acesso em: 20 jan.
2019.
“As to the profit attribution rules, the Report concluded that the changes to the definition of PE
in Article 5 of the OECD Model Tax Convention did not require substantive modifications to the
existing rules and guidance on attribution of profits to PEs under Article 7 of the OECD Model
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culdades práticas e legais. O insucesso na conclusão da Ação 1 sobre economia
digital comprova justamente esta dificuldade35. Não há consenso por parte
dos países e nem da OCDE/G-20, via Ação 1, que acomode e harmonize as
regras deste tema.
1.3. A implementação prática escalonada
Conforme dispõem os arts. 34 a 36 do MLI, os prazos estabelecidos se
diferenciam entre o momento de vigência e o momento de produção de efeitos.
Há ainda uma disposição específica para a Parte VI referente as cláusulas de
arbitragem.
Em linhas gerais, a cronologia é:
i) Nov. 2016 – os textos do MLI e do Explanatory Statement foram finalizados,
ii) 7 jun. 2017 – houve a cerimônia de assinatura do MLI com mais de
70 participantes,
iii) 2017 – houve o depósito do instrumento de ratificação após a conclusão dos procedimentos internos pelos signatários,
iv) Ocorreu a ratificação do MLI pelos países,
v) 1 jul. 2018 – início da vigência do MLI para os primeiros cinco instrumentos ratificados e aprovados (1º dia do mês posterior a 3 meses
após o depósito do 5º instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação).
A Convenção Multilateral estipulou regras específicas de produção de
efeitos (i) para casos de retenção na fonte sobre valores pagos ou creditados a
não residentes e (ii) para todos os demais casos de tributos, conforme os arts.
35(1)(a) e 35(1)(b), adiante destacados no original:
“1. The provisions of this Convention shall have effect in each Contracting Jurisdiction with respect to a Covered Tax Agreement:
a) with respect to taxes withheld at source on amounts paid or credited
to non-residents, where the event giving rise to such taxes occurs on or
after the first day of the next calendar year that begins on or after the
latest of the dates on which this Convention enters into force for each

35

Tax Convention. However, the Report did mandate the development of additional guidance on
how the existing rules of Article 7 would apply to PEs resulting from the changes in the Report
(in particular for PEs outside the financial sector), taking into account the revised guidance contained in the Report on Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation (Actions 8-10
Report, OECD 2015).” OECD (2018), Additional guidance on the attribution of profits to permanent establishments, BEPS Action 7, p. 7. Disponível em: <www.oecd.org/tax/beps/additionalguidance-attribution-of-profits-to-a-permanent-establishment-under-bepsaction7.htm>. Acesso
em: 20 jan. 2019.
Situação existente até 28 de janeiro de 2019.
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of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement; and
b) with respect to all other taxes levied by that Contracting Jurisdiction, for taxes levied with respect to taxable periods beginning on or
after the expiration of a period of six calendar months (or a shorter
period, if all Contracting Jurisdictions notify the Depositary that they
intend to apply such shorter period) from the latest of the dates on
which this Convention enters into force for each of the Contracting
Jurisdictions to the Covered Tax Agreement.”
Como se observou acima, os prazos estabelecidos são de relevante complexidade até porque será necessário considerar para um mesmo país prazos
diferentes a depender da natureza do rendimento envolvido e da parte adversa signatária do acordo.
2. A política tributária brasileira no contexto do MLI
2.1. Aspectos gerais
O Brasil não quis fazer parte do grupo de países que estão assinando o
MLI. Entretanto, é possível verificar que os tratados contra a bitributação que
tem firmado após o BEPS já estão em conformidade com os padrões mínimos,
a exemplo dos casos que serão elencados abaixo (Argentina, Suíça, Singapura
e Emirados Árabes Unidos).
A transformação do escopo de negociação de tratado que deixa de ser
bilateral para ser multilateral, para a política brasileira, pode funcionar como
uma medida de “camisa de força”. A Convenção Multilateral teria um caráter
mais policialesco do que um foco econômico o que, para o Brasil, é bastante
prejudicial, por ser um país dependente de investimentos estrangeiros e eminentemente importador de capitais36.
Outro ponto polêmico em termos de política fiscal nacional seriam as
cláusulas antiabuso elencadas nos arts. 6 e 7 do MLI e referentes à cláusula de
PPT e LoB. A despeito da previsão já nos tratados assinados mais recentemente, trata-se de assunto polêmico no nível da legislação brasileira doméstica em
razão de não termos uma disposição regulamentada como regra geral antiabusiva, conforme tratado anteriormente. Nesse sentido, indaga-se aqui uma
eventual (in)constitucionalidade da cláusula de PPT em razão da não aplicação no direito interno do art. 116 de nosso CTN por ausência de regulamentação37.

36

37

Roberto Vasconcelos em palestra proferida no painel sobre “O Instrumento Multilateral”, no VII
Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional do Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT) e Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da FDUSP, realizado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 24 de agosto de 2018.
Informação confirmada até 20 de janeiro de 2019.
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Outro ponto relevante diz respeito à adoção de procedimento amigável
para fins de aplicação dos ajustes correlativo e secundário previstos no art.
9(2) do Modelo OCDE. Uma das consequências do projeto BEPS é tornar padrão mínimo a adoção de tais procedimentos para fins de permitir tais ajustes
de preços de transferência mesmo em situações nas quais o acordo de dupla
tributação bilateral não contenha tal cláusula equivalente ao art. 9(2) do Modelo OCDE. Marcus Lívio Gomes ressaltou este ponto e entende que é possível fazer procedimento amigável com base no art. 9(2) mesmo sem estar tal
artigo expresso no tratado.
Dessa forma, não obstante o Brasil tenha decidido não assinar o MLI38,
é possível verificar que ele incorporou os minimum standards do BEPS aos seus
tratados bilaterais, recentemente negociados39. Além disso, adotou também
algumas melhores práticas, mas há muitas dúvidas se esta mudança dos acordos refletirá em alterações da legislação doméstica.
2.2. Aspectos específicos
2.2.1. Protocolo com Argentina
Em 21 de julho de 2017, Brasil e Argentina firmaram Protocolo alterando o tratado de bitributação vigente desde maio de 1980. Mesmo não sendo
signatário do MLI, neste instrumento é possível verificar que o Brasil adaptou
as cláusulas visando atender os minimum standards do Projeto BEPS.
Dentre as novidades já em vigor, destacam-se:
i) Inserção da alínea “e” ao art. V de modo a considerar que a expressão “estabelecimento permanente” não inclui “a manutenção de uma
instalação fixa de negócios unicamente para fins de desenvolver, para
a empresa, qualquer outra atividade”,
ii) A desconsideração de agente independente, nos termos do MLI, se
comprovado que o agente atue exclusivamente ou quase que exclusivamente para uma ou mais empresas, referentes a estas empresas,
iii) A limitação de retenção na fonte para dividendos do art. X,
iv) A limitação de retenção na fonte para os royalties do art. XII,
v) A mudança de isenção para crédito como medida a eliminar a dupla
tributação,
vi) A reformulação da cláusula de procedimento amigável como solução de conflitos,
vii) A inclusão da cláusula de PPT (principal purpose test) e LoB (limitation of benefit).

38
39

Informação confirmada até janeiro de 2019.
Ações 5 (Práticas prejudiciais), 6 (Abuso de tratados), 13 (Relatório país a país) e 14 (Solução de
controvérsias) do Projeto BEPS. São inerentes ao MLI apenas as Ações 6 e 14.
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2.2.2. Tratado com Suíça
Em 3 de maio de 2018, Brasil e Suíça firmaram tratado de bitributação
vigente cujos efeitos ainda estão pendentes, em razão da tramitação no Ministério de Relações Exteriores40.
Tal como observado acima sobre o Protocolo com Argentina, a despeito
de o Brasil não ter assinado o MLI, na redação do tratado é possível verificar
que o país firmou cláusulas já atendendo aos minimum standards do Projeto
BEPS das Ações 6 e 14.
Dentre as novidades já em vigor, destacam-se:
i) Inserção da alínea “e” ao art. 5 de modo a considerar que a expressão “estabelecimento permanente” não inclui “a manutenção de uma
instalação fixa de negócios unicamente para fins de desenvolver, para
a empresa, qualquer outra atividade”,
ii) A limitação de retenção na fonte para dividendos do art. 10,
iii) A limitação de retenção na fonte para os royalties do art. 12,
iv) A inclusão do conceito de serviços técnicos, nos moldes do modelo
de tratado da Organização das Nações Unidas (ONU), aplicando-se a
retenção na fonte independentemente da transferência de tecnologia
do art. 13,
v) A limitação da retenção de fonte em 10% para serviços desde que
atendidos certos critérios do art. 13,
vi) A inclusão de disposição 3 no art. 22 mencionando que “as modalidades de rendimentos de um residente de um Estado Contratante não
tratadas nos Artigos precedentes desta Convenção e provenientes de
outro Estado Contratante não estão abrangidas por esta Convenção”
(situação está inédita),
vii) A inclusão do procedimento amigável como solução de conflitos,
viii) A inclusão da cláusula de PPT (principal purpose test) e LoB (limitation of benefit) no art. 27.
Por fim, ressalta-se que a Suíça fez parte da lista estabelecida pela Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (IN RFB) n. 1037/2010, que relaciona países ou dependências com tributação favorecida e regimes fiscais privilegiados, até 18 de junho de 201441.
2.2.3. Tratado com Singapura
Em 7 de maio de 2018, Brasil e Singapura firmaram acordo destinado a
evitar a dupla tributação da renda, cujos efeitos ainda estão pendentes em

40
41

Situação verificada em 28 de janeiro de 2019.
Conforme a IN RFB n. 1.474/2014.
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razão da tramitação no Congresso Nacional. Como nos casos acima, o referido instrumento contém cláusulas de minimum standards do Projeto BEPS.
Dentre as novidades já em vigor, destacam-se:
i) Inserção da alínea “e” ao art. 5 de modo a considerar que a expressão “estabelecimento permanente” não inclui “a manutenção de uma
instalação fixa de negócios unicamente para fins de desenvolver, para
a empresa, qualquer outra atividade,”
ii) A limitação de retenção na fonte para dividendos do art. 10,
iii) A limitação de retenção na fonte para os royalties do art. 12,
iv) A inclusão do conceito de serviços técnicos, nos moldes do modelo
de tratado da ONU, aplicando-se a retenção na fonte independentemente da transferência de tecnologia do art. 13,
v) A limitação da retenção de fonte em 10% para serviços desde que
atendidos certos critérios do art. 13,
vi) A inclusão do procedimento amigável como solução de conflitos no
art. 26,
viii) A inclusão da cláusula de PPT (principal purpose test) e LoB (limitation of benefit) no art. 28.
Por fim, vale observar que Singapura é apontada pela Receita Federal
como detentora de regimes fiscais privilegiados, conforme disposição do art.
2º da IN RFB n. 1.037/2010.
2.2.4. Tratado com Emirados Árabes Unidos
Em 12 de novembro de 2018, Brasil e Emirados Árabes Unidos firmaram
tratado já vigente mas com efeitos pendentes42, em razão da tramitação no
Ministério de Relações Exteriores. Como nos casos acima, o referido instrumento contém cláusulas de minimum standards do Projeto BEPS das Ações 6 e
14.
Dentre as novidades já em vigor, destacam-se:
i) Inserção da alínea “e” ao art. 5 de modo a considerar que a expressão “estabelecimento permanente” não inclui “a manutenção de uma
instalação fixa de negócios unicamente para fins de desenvolver, para
a empresa, qualquer outra atividade”,
ii) A desconsideração de agente independente, nos termos do MLI, se
comprovado que o agente atue exclusivamente ou quase que exclusivamente para uma ou mais empresas, referentes a estas empresas,
iii) A limitação de retenção na fonte para dividendos do art. 10,

42

Situação verificada em 28 de janeiro de 2019.
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iv) A inclusão do conceito de serviços técnicos, nos moldes do modelo
de tratado da ONU, aplicando-se a retenção na fonte independentemente da transferência de tecnologia do art. 13,
v) A mudança de isenção para crédito como medida a eliminar a dupla
tributação,
vi) A inclusão do procedimento amigável como solução de conflitos no
art. 27,
vii) A inclusão da cláusula de PPT (principal purpose test) e LoB (limitation of benefit) no art. 29.
Por fim, vale observar que os Emirados Árabes Unidos continuam elencados pela Receita Federal como país ou dependência que não tributa a renda
ou que a tributa à alíquota inferior a 20% (vinte por cento) ou cuja legislação
interna não permite acesso a informações relativas à composição societária de
pessoas jurídicas ou à sua titularidade, conforme disposição do art. 1º da IN
RFB n. 1.037/2010.
2.2.5. Tratado com África do Sul
Em 31 de julho de 2015, Brasil e África do Sul assinaram protocolo já
vigente, alterando acordo para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão
fiscal em relação aos Impostos sobre a Renda, celebrado em Pretória, em 8 de
novembro de 2003.
A novidade inserida refere-se unicamente ao art. 26, que trata de troca
de informações. O artigo passou a ter uma redação mais assertiva impedindo
que um Estado se recuse a dar informações ao outro Estado em razão de desinteresse interno do primeiro Estado ou porque as informações estão detidas
por terceiros (banco, instituição financeira, mandatários e outros).
O acordo firmado com a África desde 2003 vigente desde de 2006, já
contemplava regras LoB (art. 28) e de procedimento amigável como solução
de conflitos (art. 25), atualmente obrigatórias no âmbito do MLI.
2.2.6. Tratado com Coreia do Sul
Em 24 de abril de 2015, Brasil e Coreia do Sul assinaram protocolo atualmente vigente, alterando acordo para evitar a dupla tributação e prevenir a
evasão fiscal em relação aos Impostos sobre a Renda, anteriormente assinado
em dezembro de 1991.
A novidade inserida refere-se à substituição do art. 26, que trata de troca
de informações. O artigo trouxe uma redação mais assertiva impedindo que
um Estado se recuse a dar informações ao outro Estado em razão de desinteresse interno do primeiro Estado ou porque as informações estão detidas por
terceiros (banco, instituição financeira, mandatários e outros).
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O acordo original entre as partes vigente desde 1991 já contemplava regra referente ao procedimento amigável como solução de conflitos (art. 25),
atualmente obrigatória no âmbito do MLI.
Conclusões
A Convenção Multilateral trouxe disposições que esclarecem conceitos
que antes eram vagos no Modelo da OCDE e da ONU. Entretanto, ainda assim, pairam situações com subjetividade e incerteza a exemplo das medidas
previstas na Ação 6 referentes à cláusula de PTT e limitação de benefícios.
Nesse sentido, é arrojado e frágil afirmar que o MLI trouxe tipicidade
fechada a esses institutos. Para fins da política fiscal brasileira, será necessário
que a legislação doméstica seja adaptada aos institutos estabelecidos em seus
acordos de bitributação recentemente assinados em conformidade com os Planos de Ação BEPS, por uma questão de coerência e harmonização. Novas
decisões baseadas em regras antiabuso no plano doméstico terão que ser revisitadas, a exemplo das proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF).
Outro exemplo que corrobora a necessidade de harmonização é a Ação
2, que trata de instrumentos híbridos. A norma doméstica complementa o
acordo de bitributação para neutralizar os efeitos dos referidos instrumentos,
evitando um descasamento entre o tratamento tributário da jurisdição que
paga a despesa versus a jurisdição que recebe a renda.
O modelo de mudança usado pela OCDE e G-20, implementando o MLI,
apresenta falhas, pois é baseado em raciocínio causalista, que faz crer que
cada fenômeno tenha uma causa. E, faz crer que eliminando-se a causa, elimina-se o indesejado43.
No curso do Projeto BEPS, ficou claro que os países não vão renunciar
facilmente a sua soberania. Mesmo aqueles que assinaram o MLI mantiveram
fortemente o desafio em aumentar a alocação da renda e a arrecadação tributária, a exemplo da economia digital.
A tributação do ecommerce tem mostrado a preocupação dos países em
manter a soberania fiscal em detrimento da multilateralidade, seja pela demora na implementação de um mecanismo coletivo, seja pela competição
agressiva em arrecadar. Países europeus mantiveram os debates da Ação 1,
das Diretivas da União Europeia sobre tributação e economia digital, assinaram o MLI, mas concomitantemente publicaram medidas unilaterais visando

43

SCHOUERI, Luís Eduardo. O Projeto BEPS: ainda uma estratégia militar. In: GOMES, Marcus
Lívio; e SCHOUERI, Luís Eduardo (coord.). A tributação internacional na era pós-BEPS: soluções
globais e peculiaridades de países em desenvolvimento. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. v. I,
p. 30-31.
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arrecadar as rendas internacionais de ecommerce, a exemplo do Google tax no
Reino Unido44.
O Brasil como parte do grupo de países em desenvolvimento e BRICS45,
dependentes da importação de capital, tem demonstrado que pauta a sua política fiscal internacional em razão dos benefícios obtidos pelo Estado. Deve
incentivar modelos para atrair o investimento estrangeiro direto e, ao mesmo
tempo, orientar-se numa tributação de fonte sobre rendas de não residentes,
conforme modelo de tratado da ONU, a exemplo do art. 12-A. Estas mesmas
características são encontradas na estrutura internacional tributária de seus
pares no BRICS (destoando um pouco a China) e dos países em desenvolvimento. A reflexão e preocupação que fica é o equilíbrio entre a política internacional e a nacional. Buscar a dosagem adequada é um desafio ainda longe
de ser concretizado.
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Resumo
Durante anos, o advento da economia digital deixou os países perplexos na sua tentativa de tributar a renda obtida por empresas estrangeiras sem presença física em suas respectivas jurisdições. Organizações
internacionais e seus países membros falharam em suas investidas
para ajustar as regras do sistema tributário internacional e tratar dos
desafios apresentados pela economia digital. Este artigo argumenta
que essa abordagem conservadora não poderia funcionar. O artigo
propõe uma solução de retenção de imposto na fonte, explicando seus
méritos e demonstrando sua superioridade sobre outras alternativas
de reformas propostas até o momento presente.
Introdução: O Problema
Adaptabilidade é a chave para a sobrevivência1. Esse insight darwinista é
apropriado, ainda que metaforicamente, para uma análise contemporânea do
sistema tributário internacional2. Normas legais são constantemente desafiadas pelos desenvolvimentos em sociedades humanas para os quais servem e
constantemente enfrentam a escolha entre a segurança e a adequação, entre
a estabilidade e a adaptabilidade e entre os ajustes e as reformas fundamentais. Dificilmente poder-se-ia pensar em mais uma mudança dramática do
que a revolução digital que todos enfrentamos nos tempos atuais3, mudando

* Nota da tradutora: este trabalho foi originalmente escrito no idioma inglês e publicado no SSRN,
do grupo Elsevier, no dia 01/03/2019, disponível em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3347503 (último acesso em 09/05/2019, às 16:06).
1
De forma astuta, apesar de erroneamente atribuído a Charles Darwin. Ver Darwin Correspondence Project, University of Cambridge, https://www.darwinproject.ac.uk/people/about-darwin/
six-things-darwin-never-said#quote1 (último acesso em 19/01/2019).
2
Ou, geralmente, no ambiente de negócios contemporâneo, ver, i.e., Martin Reeves & Mike Deimler, Adaptability: The New Competitive Advantage, 89 HARV. BUS. REV. 134 (2011).
3
Ver, i.e., M arshall Mcluhan & Bruce R. Powers, The Global Village: Transformations in World
Life and Media in the 21St Century (1989); Dirk Helbing, Thinking A head – Essays on Big Data,
Digital R evolution, A nd Participatory M arket Society (2015).
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nossa cultura, nossas ideias e nossos mercados, naturalmente aplicando pressão sobre os sistemas legais para responder4.
O sistema tributário tem lutado diante dessa pressão. Das ondas de rádio
ao conteúdo transmitido por satélite, do distante catálogo de vendas ao comércio eletrônico e a computação na nuvem, a exigência fundamental de presença física para jurisdição fiscal tornou-se cada vez mais anacrônica5. As
atuais regras para tributação de impostos foram elaboradas há muito tempo,
numa economia de tijolos e argamassa, que começou a mudar quase desde o
início do próprio sistema6. Como os intangíveis dominam cada vez mais o
comércio entre fronteiras, as regras tradicionais começam a entrar em contenda7. Essa batalha está evoluindo para uma crise com o mais recente advento das verdadeiras transações digitais, nas quais “Sinais, de fato, estão vendendo sinais”8. Charles Kingson escreveu um dos primeiros e ainda um dos mais
equilibrados e bem articulados artigos acadêmicos sobre impostos em transações digitais9. Kingson identificou as dificuldades envolvidas na reforma da
legislação tributária internacional e concluiu que essa reforma seria inevitável
devido à incompatibilidade entre o sistema tributário internacional e a economia digital10.
O caminho para a reforma tem sido, no entanto, insidioso. Além da resistência natural para a reforma, investidores poderosos, liderados pelas
maiores economias do mundo desenvolvido, compreenderam que a reforma
implicaria a perda de seu controle do sistema tributário internacional11, domínio que lhes permitiu acumular vantagens a seu favor em termos de receita12.

4

5

6
7
8
9
10

11

12

Ver, i.e., R einer Schulze & Dirk Staudenmayer, Digital R evolution: Challenges for Contract
L aw in Practice (2016); Stanford Technology Law Review’s 2012. Symposium: First Amendment
Challenges in the Digital Age. Disponível em https://law.stanford.edu/stanford-technology-law-review-stlr/stlr-past-symposia/#slsnav-2013 (último acesso em 19/01/2019).
Charles I. Kingson, The David Tillinghast Lecture: Taxing the Future, 51 Tax L. R ev. 641 (1996)
[doravante Kingson, Taxing the Future].
Id.
Ver, i.e., Lily Kahng, The Taxation of Intellectual Capital, 66 Fla. L. R ev. 2229 (2014).
Kingson, Taxing the Future, nota 5, p. 649.
Id.
Id. Ver também Chang Hee Lee, Impact of E-Commerce on Allocation of Tax Revenue Between Developed
and Developing Countries, 4 J. Korean L. 19, 21 (2004) (“Tecnologia [d]igital destrói completamente a base econômica e legal das atuais regras de tributação, implicando a necessidade de uma
revisão completa”).
Ver, i.e., Reuven S. Avi-Yonah, Commentary, 53 Tax L. R ev. 167, 169 (1999) (explicando que o sistema é construído em torno de tratados de tributação bilaterais, essencialmente todos que são
moldados após o Modelo de Convenção Fiscal da OCDE). O reconhecimento original da existência de tal sistema foi em Avi-Yonah’s “The Structure of International Taxation: A Proposal for
Simplification.” Reuven S. Avi-Yonah, The Structure of International Taxation: A Proposal for Simplification, 74 Tex. L. R ev. 1301 (1996)
Ver, i.e., Pasquale Pistone & Yariv Brauner, Introduction, in The BRICS and the Emergence of In-
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Mudanças geopolíticas, mais notadamente o declínio das superpotências e a
ascensão das economias emergentes, lideradas pelos países dos BRICS13, trouxeram com elas pedidos de reformas das regras de tributação a favor do que
se via como uma divisão mais justa de receitas fiscais. Essa mudança aumentaria os direitos de tributação na fonte das economias (ou mercados) onde os
consumidores ou usuários residem14, inevitavelmente à custa das economias
poderosas, em que a maior parte do capital mundial e as empresas multinacionais operam15.
A exigência por reformas foi além da economia digital, ainda coincidiu
com sua alta e foi mais claramente demonstrada em seu contexto16. A economia digital permite que empresas multinacionais (geralmente sediadas em
países desenvolvidos) operem plenamente em países em desenvolvimento, levando vantagem de seus mercados sem presença física e, portanto, sem presença tributável suficiente17, oferecendo um resultado favorável (imposto) que
seria muito mais difícil e custoso para conceber na maioria dos contextos das
velhas economias. Portanto, a economia digital apresentou aos contribuintes
oportunidades para criar sua tributação altamente eletiva18.
Essa flexibilidade de planejamento tributário afeta não apenas os países
em desenvolvimento, mas também os países desenvolvidos que têm tido fome
de receita e têm lutado para proteger sua base tributária, mesmo antes da
crise financeira mundial do início dos anos 200019. O resultado da crise foi
uma semelhança suficiente de interesses entre a maioria das nações, cujos
políticos exigiam mudanças e reformas que evoluíssem para o projeto Erosão

Tax Coordination (Pasquale Pistone & Yariv Brauner, eds., 2015) [doravante Pistone
& Brauner, The BRICS and the Emergence of International Tax Coordination].
Id.
Ver, i.e., BEPS Monitoring Group, Corporate Tax and the Digital Economy (fevereiro de 2018),
disponível em https://bepsmonitoringgroup.wordpress.com/tag/bmg/ (ultimo acesso em 19/01/2019).
Ver, i.e., Fortune, Visualize the Global 500, disponível em http://fortune.com/global500/visualizations/?iid=recirc_g500landing-zone1 (ultimo acesso em 19/01/2019)
Ver, i.e., OECD, A ddressing Base Erosion and Profit Shifting (2013), http://www.oecd.org/tax/addressing-base-erosion-and-profit-shifting-9789264192744-en.htm. No primeiro documento da
BEPS, a OCDE identificou a [a]plicação dos conceitos dos tratados para os lucros derivados da
entrega de bens e serviços digitais” como uma área principal de pressão que deve ser abordada
pelo projeto BEPS, refletida mais tarde no item da ação 1. Id. em 47.
Ver, i.e.,Peter Hongler & Pasquale Pistone, Blueprints for a New PE Nexus to Tax Business Income in
the Era of the Digital Economy (WU Int’l Taxation Res. Paper Series No. 2015-15, 2015), https://ssrn.
com/abstract=2591829 (ultimo acesso em 19/01/2019) [doravante Hongler & Pistone, Blueprints for
a New PE Nexus to Tax Business Income in the Era of the Digital Economy].
Ver OECD, BEPS website, http://www.oecd.org/ctp/beps/ (ultimo acesso em 19/01/2019) (descrevendo o BEPS Project).
Um processo que começou mais cedo como um resultado da globalização como foi explicado por
Reuven S. Avi-Yonah, Globalization, Tax Competition, and the Fiscal Crisis of the Welfare State, 113
H arv. L. R ev. 1573 (2000).
ternational
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de Base e Transferência de Lucros (BEPS, acrônimo em inglês para Base Erosion and Profit Shift), cujo objetivo principal era uma solução para os desafios
de impostos apresentados pela economia digital20. A complexidade inerente
da questão foi exacerbada pela dualidade dos propósitos da BEPS: maximizar
a cobrança de impostos das multinacionais, favorecendo, por exemplo, os países mais desenvolvidos; e uma reforma para as regras da divisão da base tributária fundamental em favor dos países menos desenvolvidos21.
Portanto, apesar da exigência dos políticos pela reforma, os representantes das BEPS de países com interesses diversos e muitas vezes conflitantes
encontraram dificuldades para chegar a um acordo sobre o conteúdo da reforma, fortalecendo vozes conservadoras cuja energia foi dedicada a desacreditar quaisquer propostas de reformas e construir a imperfeição necessária de
qualquer proposta, que parecesse uma média para o curso em qualquer complexo e assunto peculiar. Mesmo nos dias atuais, mais de duas décadas após o
artigo de Kingson, estudiosos sérios ainda questionam a sabedoria da reforma, defendendo alternativamente uma via mais tradicional de ajustes das regras em vigor e a aplicação delas por analogia à nova economia e transações
digitais22. Essa abordagem conservadora não pode prevalecer. Ela já foi tentada agressivamente e falhou nas últimas décadas23. Esse artigo demonstra essa
conclusão, fazendo, como sua primeira contribuição, o caso para a reforma e
a explicação de por que a reforma é desejável e inevitável.
A segunda contribuição para este Artigo é uma análise de várias propostas de reforma consideradas nos últimos anos e a avaliação das circunstancias

20

21

22

23

Uma discussão inicial importante desses temas foi realizada com a entidade G8. Ver, i.e., Prime
Minister’s Office & Cabinet Office, G8 factsheet: tax, GOV.UK (07/06/2013), https://www.gov.uk/
government/publications/g8-factsheet-tax/g8-factsheet-tax. Isso eventualmente levou para a organização do G20 da OCDE, que se tornou o projeto BEPS. Ver G20, G20 Leaders Declaration,
at T48, G20 at Los Cabos, Mexico (18-19/06/2012), https://www.g20.org/sites/default/files/g2Oresources/libracry/G20_LeadersDeclarationFinalLosCabos.pdf. Ver também OECD, A ddressing Base
Erosion and Profit Shifting, supra nota 16 (o documento original da OCDE BEPS).
Ver, i.e., Yariv Brauner, What the BEPS, 16 FLA. TAX REV. 55 (2014) [doravante Brauner, What the
BEPS].
Mais notadamente, Wolfgang Schön, Ten Questions about Why and How to Tax the Digitalized Economy, 72 Bull. Int’l Tax. 278 (2018) [doravante Schön, Ten Questions about Why and How to Tax the
Digitalized Economy].
Ver OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (2013) [doravante OECD, Action
Plan on Base Erosion and Profit Shifting] (discutindo o projeto BEPS e o posicionamento dessa
questão como o primeiro item da ação do projeto). Para o projeto final, cujo relatório ainda não
é conclusivo, ver OECD, A ddressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015
Final R eport, disponível em http://www.oecd.org/tax/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-final-report-9789264241046-en.htm [doravante OECD, A ddressing the
Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final R eport]. Para informações sobre
o esforço contínuo da OCDE, ver OECD, Tax Challenges A rising from Digitalisation – Interim
R eport 2018, Disponível em http://www.oecd.org/ctp/tax-challenges-arising-from-digitalisation-interim-report-97892642930 83-en.htm.
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exigidas para o seu sucesso. Muitas prescrições para a reforma tributária internacional foram apresentadas nos últimos anos, ainda que no seu núcleo
pertençam a dois grupos24: (1) soluções colaborativas, apresentando uma nova
regra que permitiria taxação de lucros digitais pela economia de mercado
mesmo quando os ganhos dos contribuintes, como lucros, venham de falta de
presença física em suas jurisdições (uma solução “virtual PE, acrônimo em
inglês para Estabelecimento Permanente”, frequentemente mencionada como
abordagem baseada em nexus)25, e (2) soluções baseadas em ações pela citada
economia de mercado para tributar a presença digital em suas jurisdições em
uma forma de “dura justiça”, reduzindo os benefícios de um planejamento
inaceitável de impostos usando a BEPS através de impostos retidos e equalização de taxas26.
Este artigo advoga em favor de uma solução para imposto retido na fonte, argumentando que ela é superior a todas as outras alternativas no ambiente atual. Tal análise é a terceira e principal contribuição para esse Artigo. A
solução proposta específica não restringe a economia digital, mas evita dificuldade e controvérsias para conceber definições, oferecendo mais oportunidades de tributação para jurisdições de origem (e, portanto, uma alocação
mais justa de direitos de tributação mundial). Ela direcionaria diretamente a
erosão da base e se concentraria nos itens mais importantes envolvendo o
maior volume de impostos, fazendo isso sem violações fundamentais das bases
atuais do sistema tributário internacional. Este Artigo demonstra que a solução de imposto retido na fonte é superior à solução de PE, que se baseia em
acordos de difícil visualização de muitos países sobre os fatores que estabelecem a presença virtual e em definições controversas da economia digital a que
se aplica, o que de fato delimita a economia digital contra o acordo das partes

24

25

26

Este Artigo presume que, qualquer reforma que for adotada, a estrutura geral da tributação será
mantida como está (i.e., a tributação vai continuar no poder exclusivo dos estados-nação, e tais
estados vão continuar a usar múltiplos tipos de impostos de uma forma descoordenada), especialmente preservando os impostos de renda (e renda de empresas) independentes.
Ver, i.e., Hongler & Pistone, Blueprints for a New PE Nexus to Tax Business Income in the Era of the
Digital Economy, supra nota 17 (dando uma proposta concreta para a reforma das atuais PE, expandindo-as para incluir a presença virtual); OECD, A ddressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final R eport, supra nota 23, em 107-13; OECD, Tax Challenges
A rising from Digitalisation – Interim R eport 2018, supra nota 23, em 135-39.
Ver, i.e., Andrés Báez Moreno & Yariv Brauner, WHT in the Service of BEPS Action 1: Address the
Tax Challenges of the Digital Economy, (IBFD, White Paper Series 33, 2015) [doravante Báez
Moreno & Brauner, WHT in the Service of BEPS Action 1, White Paper]; OECD, A ddressing the
Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final R eport, supra nota 23, em 113-15
(solução de retenção) & 115-17 (equalização da taxa); OECD, Tax Challenges A rising from Digitalisation – Interim R eport 2018, supra nota 23, em 139-40 (impostos retidos) & 139-44 (impostos
sobre volume de negócios e equalização de taxas).
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interessadas das BEPS27. Além disso, uma abordagem baseada em nexus exige
difícil atribuição de lucros para um Estabelecimento Permanente (PE) não físico, um exercício muito complexo no quadro atual do sistema tributário internacional. Sob esse aspecto, este Artigo acrescenta que a solução de retenção
de imposto também pode ser desenvolvida como uma ferramenta corretiva
para implementar apropriadamente caso ela seja adotada. Este Artigo rejeita
as taxas de equalização e soluções similares apresentadas como medidas provisórias, porque essas soluções minam o sistema tributário internacional em
vigor e suas realizações não triviais, até o momento presente, retratando uma
imagem irreal da contemporaneidade e restringindo a economia digital ou
parte dela, sem abordar as principais questões das BEPS.
O restante deste Artigo está organizado da seguinte forma: a Parte 1
apresenta a solução de imposto retido na fonte defendida neste Artigo, suas
vantagens e planos principais que apresenta. A Parte 2 demonstra que a reforma fundamental das regras de tributação aplicáveis às transações digitais entre fronteiras é necessária, rejeitando a alternativa de ajustes adicionais das
regras atuais. Uma vez que a necessidade da reforma for estabelecida, a Parte
3 discute alternativas para a proposta feita por este artigo e as atuais respostas
do país baseada nessas opções, avaliando-as e explicando-as porque são menos desejáveis do que a proposta defendida por este Artigo.
I. A Solução Proposta: Retenção em Transações Digitais
I.1. A proposta
Este Artigo defende que, nas atuais circunstâncias, o sistema de tributação internacional deveria adotar, de forma melhor, a solução de retenção na
fonte proposta nesta Parte28. A proposta principal é projetar um imposto retido na fonte padrão na erosão da base para todos os pagamentos para não
residentes29, com isenções padrão específicas para impostos retidos para pagamentos feitos por contribuintes registrados para ser tributados internamente sob o regime de tributação líquida30. A retenção na fonte ou outros acordos
de impostos que já estão em vigor31, (previstos na legislação local32 ou por
27

28

29

30

31
32

Ver, i.e., OECD, A ddressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final
R eport, supra nota 23, em 11.
Uma versão anterior foi defendida durante o projeto BEPS por Báez Moreno & Brauner, WHT in
the Service of BEPS Action 1, White Paper, supra nota 26.
O White Paper sugeriu uma taxa de 10%, porém, para efeitos da proposta, a taxa precisa é imaterial, desde que ela seja suficientemente baixa (talvez na faixa de 3% a 10%), amplamente aceita e
neutra no sentido de que não seja extrapolada pela atual, imposta atualmente em taxas líquidas.
As origens intelectuais deste documento estão em Richard Doernberg, Electronic Commerce and
International Tax Sharing, 16 Tax Notes Int’l 1013 (1998).
Como a tributação do rendimento atribuível à PE na fonte/estado de pagamento.
Como retenção de salários. Ver, i.e., 26 U.S.C. 1441 & 3401-06 (as regras dos EUA que se assemelham às regras da maioria dos países).
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tratados33) devem prevalecer sobre o novo imposto e, consequentemente, devem ser deixados intactos. A maioria das regras comuns de tributação internacionais, como aquelas aplicáveis a salários, dividendos, alugueis e juros pagos a não residentes, vai continuar a ser aplicada conforme determinado pela
legislação local do país, conforme alterado por um tratado de tributação fiscal
aplicável, se houver.
Todos os outros pagamentos (i.e., relacionados a negócios, talvez pagamentos negligenciados e pagamentos da erosão da base) serão tema da proposta de baixo imposto retido na fonte. A implementação (e execução) do
imposto será feita principalmente com a ajuda de uma regra correspondente
que vai exigir que todas as despesas do negócio sejam correspondidas com um
imposto retido na fonte específico (aplicável, mas não necessariamente cobrado a uma taxa acima de zero) ou uma isenção específica a ser deduzida. Cada
dedução vai exigir, portanto, um destino identificado (documento de identificação do beneficiário e endereço de residência)34 e pagamento identificado.
Pagamentos para beneficiários não identificados ou beneficiários residentes
em jurisdições não cooperantes devem incorrer em impostos retidos na fonte
superiores do que o valor padrão35.
Pagamentos sem erosão da base são uma preocupação secundária deste
Artigo porque o desafio principal que eles apresentam em relação ao sistema
tributário atual é administrativo. Este Artigo, no entanto, propõe aplicar as
mesmas regras de tributação para esses pagamentos. No entanto, como o desafio administrativo principal que eles apresentam é a ineficácia dos clientes,
frequentemente individuais, clientes não comerciais que fazem a maior parte
desses pagamentos (pense nos agentes que retêm impostos como Amazon ou
Ebay), este Artigo argumenta que a maioria dos agentes plausíveis que retêm
impostos, nesses casos, devem ser os facilitadores desses pagamentos (i.e., cartões de crédito e instituições financeiras semelhantes)36. O ônus que tal regra
vai acrescentar a essas instituições regulamentadas não parece ser excessivo,
uma vez que elas possuem essencialmente todas as informações relevantes37.

33

34

35

36

37

Ver, i.e., 2017 OECD Model art. 10(2) (coroando a retenção doméstica de dividendos em 5% ou
15%).
As regras de propriedade benéfica podem precisar ser adaptadas para o novo imposto, mas a
operação não deve ser diferente das regras atuais.
O White Paper sugeriu uma regra de 15%, mais uma vez, a taxa exata é imaterial, desde que ela
seja suficientemente mais alta do que a alíquota do imposto retido na fonte aplicável a pagamentos feitos para as jurisdições participantes. Ver Báez Moreno & Brauner, WHT in the Service of
BEPS Action 1, White Paper, supra nota 26.
Serviços de intermediação, como o Uber ou Booking, podem servir igualmente para esse propósito, exigiriam uma regra que os identificasse facilmente e coordenassem suas obrigações com as
das instituições financeiras.
O U.S. Internal Revenue Service, por exemplo, já exige que as operadoras de cartão de crédito e
semelhantes informem os vários tipos de transações que elas facilitam. Ver, i.e., IRS website, ht-
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Note que como esses pagamentos não são de erosão da base, países vão negociar mais facilmente acordos diferentes entre eles, reduzindo ou até eliminando o imposto retido na fonte, efetivamente convertendo o papel das instituições financeiras em casos para informação reunindo agentes, um papel que
eles já executam regularmente.
O restante do Artigo vai focar na primeira parte na proposta que aplica
os pagamentos da erosão da base, que é a principal contribuição deste Artigo.
Essa proposta aborda as principais preocupações levantadas pelo advento da
economia digital e pelo projeto da BEPS: insuficiente ou dificuldade para
coletar imposto na fonte, erosão da base e a falta de consenso (e talvez seja
possível) entre as nações para coordenar com mais firmeza a tributação das
multinacionais. O foco com base nos pagamentos de erosão da base é o mais
importante da proposta, decorrente da centralidade desses pagamentos para
o planejamento de taxas do gênero visado pelo projeto BEPS (e geralmente
por todos os produtivos, países sem paraíso fiscal), também percebendo que
esses pagamentos, feitos principalmente em transações (Business-to-business)
B2B são as mais significantes em termos de receita e impacto38. A seguir, essa
Parte começa a fazer o caso para a proposta com uma explicação sobre sua
importância em pagamentos B2B.
I.2. Principais Vantagens da Solução de Imposto Retido na Fonte
I.2.1. Foco no B2B
Encontrar os desafios apresentados pela economia digital é vital para a
estabilidade do sistema de tributação internacional, poucos poderiam ignorá-lo, apesar do objetivo exato da reforma desejada ser mais controverso. O
discurso atual tem sido envolvido pelo projeto BEPS, disfrutando de benefícios do apoio político, mas ao mesmo tempo tem estado de mãos atadas pela
retórica que vem de mãos dadas com esse apoio. Foi fácil se concentrar nos
nomes mais famosos, nas maiores multinacionais, em cada casa. Para a mídia,
que tornou a BEPS de fato em uma realidade, foi especialmente fácil destacar
uma falta de tributação na fonte com que a maioria das pessoas no mundo
pudesse se identificar, uma vez que quase todos tinham se sentido culpados
por não pagar impostos em compras pessoais online. Grande parte do discurso, portanto, usou a narrativa das compras da Amazon ou da eBay, direta ou

38

tps://www.irs.gov/tax-professionals/third-party-reporting-information-center-information-documents (ultimo acesso em 27/02/2019).
Os pagamentos Consumer-to-Business (C2B) e Consumer-to-Consumer (C2C) não corroem a
base fiscal dos países de origem desde que eles não sejam tipicamente dedutíveis. Eles também
são minimizados pelas transações entre fronteiras. Ver, i.e., OECD, OECD Guide to Measuring
the Information Society 204 (2011); OECD, A ddressing the Tax Challenges of the Digital Eco nomy, Action 1 – 2015 Final R eport, supra nota 23, em 55.
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indiretamente na discussão e consequentemente no projeto das propostas da
reforma39. Legisladores seguiram esse discurso, abstendo-se de fazer uma distinção crítica entre os clientes B2B e Business-to-Consumer (BSC) (ou Customer-to-Customer, C2C)40 em transações digitais, apesar da diferenças importantes no tipo de transação. A falta de preocupação sobre a erosão da base, no
que diz respeito a esta última, é uma diferença muito relevante. Este Artigo
argumenta que essa confusão entre o mérito da mídia e importância levou
algo do discurso para fora da rota, propondo alternativamente discutir os
dois negócios de formas separadas, e principalmente usar transações B2B que
dominam a economia digital e apresentam os mais sérios desafios da BEPS.41
O modelo B2B domina a economia digital e espera-se que continue a ser
assim apesar do crescimento projetado tanto do B2C quanto do C2C. Pagamentos B2B apresentam, portanto, o maior desafio para o sistema tributário
internacional, além de suas propriedades da erosão da base, e são os maiores
em termos tanto de magnitude nominal quanto de potencial de receita, e, ao
mesmo tempo, os mais complexos, e, portanto, os mais difíceis de rastrear e
analisar, uma vez que estão, geralmente, entre as partes relacionadas ou parte
do complexo relacionamento corporativo e não apenas um indivíduo que
compra um livro na amazon.com com um cartão de crédito. A boa notícia é
que essa experiência com o comércio eletrônico inicial demonstra que a auto
declaração e as obrigações de imposto retido na fonte foram muito mais efetivas no contexto B2B, especialmente quando o pagador se beneficia de uma
dedução fiscal para o pagamento (uma realidade mais comum do que a não
realidade no B2B), do que no contexto B2C. Todos sabemos da ineficiência de
medidas similares quando impostas aos consumidores finais. A solução de
retenção de taxas é a única alternativa existente que diferencia entre esses
setores facilmente diferenciáveis da economia digital e oferece soluções sob
medida para cada um, concentrando-se na importância em vez do mérito da
mídia dos desafios.
I.2.2. Foco nos Pagamentos de Erosão da Base
O foco preciso da solução proposta está nos pagamentos de erosão da
base. Este foco vai de mãos dadas com o mecanismo de execução e os benefícios exclusivos de legitimidade e eficácia da proposta. O projeto BEPS fez da
erosão da base seu alvo primário. Embora a transferência de lucros também

39

40

41

Ver, i.e., OECD, A ddressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final
R eport, supra nota 23, annex B (Typical Tax Planning Structures in Integrated Business Models).
Como explicado abaixo, este Artigo argumenta que, para os seus propósitos, as diferenças entre
B2C e C2C são substancialmente sem importância e administrativamente menores, portanto,
serão discutidas em conjunto.
Ver supra texto que acompanha a nota 38.
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seja um alvo importante do projeto, ela vem em diferentes variedades. E nem
todas se beneficiam do mesmo suporte. Mudar de países de residência para
“paraísos” é “in”, mas afastar-se dos países de origem é muito menos. A erosão
da base é apresentada pelo projeto BEPS como inapropriada e digna de combate devido à oportunidade de arbitragem que apresenta: reduzir impostos
geralmente altos numa jurisdição produtiva sem tributação real em qualquer
lugar; esse resultado aniquila a razão para a dedução (geração de “mais”, tipicamente renda tributável) e viola o princípio correspondente – entre deduções
e renda. A ideia é que a atividade produtiva bem-sucedida não possa ser taxada em nenhum lugar, a fortiori, sem reduzir a tributação efetiva geral. A solução de imposto retido é a única alternativa que visa diretamente o dano (erosão da base), que a BEPS alega prevenir.
I.2.3. A Solução Proposta Evita o Acréscimo de Definições Problemáticas
O trabalho da BEPS na Ação 1 lutou para definir a economia digital. Ao
ler principalmente o trabalho sobre esse assunto, tem-se a impressão de que a
abordagem preferida é usar um mecanismo do tipo “teste de cheiros” para
identificar as questões da economia digital. Isso pode ser útil especialmente
em um estágio preliminar investigativo como aquele no qual o Projeto BEPS
está atualmente engajado. No entanto seria problemático se alguém impusesse um imposto real sobre as transações digitais. Isso é especialmente importante para retenção de impostos, cujo sucesso depende de uma meta definida
e clara ou pagamento. Uma meta definida claramente e razoável ou pagamentos são necessários, porque, de outra forma, agentes de retenção, sobre os
quais o cumprimento das regras é crítico para sua eficácia, são improváveis
para que atuem de forma eficaz. Eles simplesmente podem preferir se desobrigar de qualquer reponsabilidade potencial. Tal comportamento resultaria
em dificuldades indevidas para investidores e, portanto, prejudicaria a economia digital, que é claramente algo que a Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) tem a preocupação de não fazer. Agentes de retenção na fonte também poderiam reduzir a taxa mais do que o necessário, sucumbindo à pressão aplicada pelo contribuinte, baseada na imprecisão da definição, naturalmente derrotando o propósito da regra. Portanto,
para que uma definição seja útil, é necessário ser razoavelmente claro.
A definição também deve ser padrão. O cerne das dificuldades atuais
enfrentadas pelo sistema de tributação internacional, levando ao Projeto
BEPS, foi a variedade de respostas diferentes e descoordenadas do direito local às mesmas questões tributárias internacionais. Além, disso, a definição
deve corresponder ao propósito da regra, usando a definição – a imposição de
um mecanismo de imposto retido na fonte. Seria, portanto, fútil, por exemplo, confiar em uma definição de dicionário, geralmente precisa, se essa definição de dicionário de estilo não puder ser usada apropriadamente para iden-
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tificar quando alguém deve ou não reter. Essas três condições parecem óbvias,
mas uma rápida revisão da literatura sobre a tributação da economia digital
revela que, pouca atenção foi dada nos últimos anos.
O termo “economia digital” é frequentemente atribuído a um livro publicado em 1997, intitulado The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of
Networked Intelligence42. Até agora, uma definição legal, universal e útil não foi
criada (por esse livro ou em outro lugar).Em um trabalho frequentemente citado, a Austrália definiu como “a rede mundial de atividades econômicas e
sociais que são ativadas por plataformas como a internet, celulares e redes de
sensores”43. Este é um exemplo de uma definição de dicionário bastante útil
que não pode ser usada para nossos propósitos. Poder-se-ia imaginar uma
paráfrase de tal definição como “todos os pagamentos em conexão com atividades econômicas e sociais que são capacitadas pelas plataformas como a internet, celulares e redes de sensores”. O problema com essa definição é que
provavelmente ela está tanto acima quanto abaixo da inclusão.
Vários pagamentos, talvez mesmo a maioria dos pagamentos de negócios, relacionam-se de alguma forma com outras redes da economia digital e
pode ser difícil determinar quando essa relação é suficiente para exigir retenção de impostos. Além disso, os pagamentos geralmente com conexão remota
para produtos digitais, mas com conexão imediata para produtos analógicos
em circunstâncias em que o pagador (e definitivamente o recebedor) não tem
conhecimento dessa conexão. Essas circunstâncias devem indicar uma circunstância apropriada para não retenção, no entanto seria difícil traçar a linha e diferenciar a verdadeira e meramente declarada ignorância nestes casos. A definição pode ser abaixo de inclusiva, uma vez que menciona plataformas específicas que podem não ser exaustivas mesmo no presente e improváveis no futuro. O uso de uma linguagem não exclusiva (“tal como”) fornece
pequena solução porque é muito genérica e provavelmente acabará sendo
muito vaga e inútil novamente. Outras propostas não melhores44.
Incapaz de definir satisfatoriamente a economia digital, pode-se limitar
a definição para suas aplicações mais importantes. De fato, até o momento, a

42
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44

Don Tapscott, The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence
(1997).
Australian Government, Department of Broadband, Communications and the Digital Economy,
What is the digital economy?, disponível em http://www.dbcde.gov.au/digital_economy/ what_is_
the_digital_economy (ultimo acesso em 09/07/2012), citado em Jinyan Li, Protecting the Tax Base
in the Digital Economy, Papers on Selected Topics in Protecting the Tax Base of Developing Countries,
Draft Paper No. 9, June 2014: http://www.un.org/esa/ffd/tax/2014TBP/Paper9_Li.pdf (ultimo
acesso em 01/11/ 2014).
Ver, i.e., definição da OCDE em 2012: “The digital economy is comprised of markets based on
digital technologies that facilitate the trade of goods and services through e-commerce,” http://
www.oecd.org/daf/competition/The-Digital-Economy-2012.pdf, em 5.
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maior parte nesse contexto havia sido feita em comércio eletrônico45. Infelizmente, esse trabalho concentrou-se na redefinição de noção de Empresas Permanente (PE, sigla em inglês) para incluir presença digital. Tal redefinição
não é útil para os propósitos desta Parte se quisermos usá-la para impor uma
retenção na fonte que não exija o estabelecimento de uma PE. Em 2011, a
OCDE propôs: “Uma transação eletrônica é a venda ou compra de bens ou
serviços, realizada em redes de computadores por métodos especificamente
projetados para receber ou fazer pedidos”46. Essa definição é demasiado limitada, uma vez que não aborda de forma adequada os bens e serviços digitais.
Este Artigo não argumenta que uma pragmática abordagem não poderia
alcançar uma definição viável. Uma definição instrumental que enfatizaria a
precisão, mesmo à custa de limitar o escopo, poderia funcionar, talvez através
do uso de plataformas específicas, ainda com o entendimento e que a evolução da economia digital pode rapidamente tornar essas plataformas obsoletas. Um mecanismo para atualizar e melhorar a definição seria colocado no
lugar para torná-lo viável e abordar essa questão no futuro47. No entanto este
Artigo argumenta que a solução de retenção apresenta uma oportunidade
única como a única alternativa que não requer confiança em definições imperfeitas. A solução de retenção propostas por este Artigo é simplesmente
tributar tudo que não estiver atualmente regulamentado, todos os pagamentos da erosão da base que não estiverem ainda cobertos pelas regras atuais, e,
portanto, visa diretamente a erosão da base e a transferência de lucros na
economia digital.
I.2.4. Sem Colocar Restrições
Uma consequência direta para á única abordagem da solução proposta
de retenção é que ela não faça restrições à economia digital, visando igualmente pagamentos não digitais da erosão da base que não são atualmente
tributados ou explicitamente isentos da fonte. O trabalho da BEPS, seguindo
essencialmente todos os especialistas na área, fez consistentemente restrições
a uma condição de uma solução viável para os desafios apresentados pela economia digital48. Até o momento, a solução de retenção proposta por este Artigo é a única alternativa que atende essa condição49.
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Mais notadamente o OECD Model Commentary on Art. 5, 122-131.
Ver OECD, Guide to Measuring the Information Society, supra nota 38, em 72.
Ver discussão em Báez Moreno & Brauner, WHT in the Service of BEPS Action 1, White Paper,
supra nota 26.
Ver supra texto que acompanha a nota 27.
A única proposta potencialmente compatível com essa condição pode ser a proposta de marketing intangível dos EUA, mas essa proposta ainda não veio a público, e a avaliação se ela vai limitar a economia digital vai depender de detalhes das propostas.
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I.2.5. Mais Tributação na Fonte
Talvez o aspecto mais controverso da solução de retenção seja que ela
também se encontre de frente para o objetivo do aumento da tributação na
fonte. Este é um objetivo reconhecido pelo projeto BEPS, ainda que permaneça desafiado e parcialmente atingido pelo projeto50. Deve haver pouca dúvida
de que a BEPS foi originalmente conduzida, inter alia, pela demanda de jurisdições da fonte, e ,mais importante, pelas demandas da China e da Índia
pelos direitos de tributação ampliados na fonte para as chamadas economias
de mercado51.
Até hoje, essas demandas tiveram poucas conquistas, resultando em um
renovado impulso no contexto da economia digital, enquadrado em diferentes formas, mais importante, baseadas na “participação do usuário” como
uma justificativa para mais tributação na fonte52. A discussão dessa justificativa tem sido complexa e repleta de argumentos concorrentes que são difíceis
de balancear, uma tarefa que está além do escopo deste Artigo. Como a solução de retenção não exige uma justificativa específica para tributar transações
na fonte, ela diretamente encontra o objetivo para mais tributação na fonte,
fornecendo o equilíbrio entre a tributação na fonte e residência por meio de
baixa taxa recomendada de imposto retido na fonte.
I.2.6. Brincando com as Regras do Jogo
A tributação internacional é um campo conservador, e as reformas do
sistema tributário internacional são particularmente cautelosas por natureza,
e, portanto, reformas graduais que são facilmente conciliáveis com as atuais
regras do jogo tendem a ganhar mais consideração, apoio e eventualmente
legitimidade. Este Artigo busca aceitar as condições básicas fornecidas pelo
projeto BEPS na estrutura de suas recomendações, o mais importante, entre
elas, é a preservação, na medida do possível, do imposto corporativo e das
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Ver, i.e., OECD, A ddressing Base Erosion and Profit Shifting, supra nota 16, em 35-36; Brauner,
What the BEPS, supra nota 21, em 111-12.
Ver, i.e., Pistone & Brauner, The BRICS and the Emergence of International Tax Coordination,
supra nota 12, em 4-5; Manoj Kumar Singh, Taxation of the Digital Economy: An Indian Perspective,
45 Intertax 467 (2017); Diheng Xu, The Convergence and Divergence Between China’s Implementation
and OECD/G20 BEPS Minimum Standards, 3 World Tax J. 471, 482-84 (2018) (examinando o conflito sobre as chamadas vantagens de “locações específicas).
Ver, i.e., OECD, Tax Challenges A rising from Digitalisation – Interim R eport 2018, supra nota
23; Stephanie Soong Johnston, India’s Tax Chief: Digital Taxation Needs Fair Allocation Rules, 92
Tax Notes Int’l 435 (2018); Johannes Becker & Joachim Englisch, Taxing Where Value is Created:
What’s ‘User Involvement’ Got to Do with It?, 47 Intertax 161 (2019) [doravante Becker & Englisch,
Taxing Where Value is Created]; HM Treasury, Corporate Tax and the Digital Economy: Position
Paper Update (Março/2018), disponível em https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/
file/689240/corporate_tax_and_the_digital_economy_update_web.pdf (ultimo acesso em 11/02/2019).
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bases fundamentais do próprio sistema para preservar a estabilidade e as realizações do sistema até o presente momento. É impossível evitar completamente a inovação se alguém genuinamente deseja enfrentar os desafios que a
economia digital apresenta ao regime de tributação internacional53, uma conclusão apoiada pelos documentos originais da BEPS54.
No entanto é possível fazer isso com mínima incoerência como demonstrado pela solução de retenção. Todos os elementos da solução de retenção são
componentes familiares do atual sistema de tributação internacional: obrigações de imposto retido na fonte, recusa de dedução nos pagamentos de erosão
da base, registro em jurisdições na fonte e relatórios com informações. Além
disso, na medida do possível, (e desejada pelos países envolvidos), a solução de
retenção preserva todas as regras dos atuais sistemas tributários, isentando-as
da tributação e retenção proposta, deixando aplicável apenas os pagamentos
da erosão da base não taxáveis (ou não declarados). A lei e as alterações do
tratado exigidas devem ser mínimas e focadas, demonstrando ainda mais sua
incompatibilidade com o atual sistema. Finalmente, a proposta opera dentro
do atual sistema, diferentemente de certas propostas, entre elas a equalização
da cobrança de taxas que pretende operar fora do sistema, acrescentando um
imposto (arrecadação, neste caso) ao mix, reivindicando desonestamente, que
é externo ao atual sistema de tributação internacional e, portanto, sem entrar
em conflito com as regras atuais55.
I.2.7. A Solução Proposta é Viável: Adoção Unilateral ou Multilateral
A ação 1 da BEPS e os seguintes resultados da estrutura da OCDE/inclusivo relacionada com a tributação da economia digital tornam difícil prever
qual curso as partes interessadas devem tomar, uma vez que suas ações, até o
presente momento, incluíram movimentos inconsistentes de uma ideia para
outra sem pesquisar ou acompanhar qualquer simples proposta56. Uma proposta real e viável deve ser testada sob diferentes cenários para ver se a solução de retenção resiste a esse teste. Poderia ser adotada unilateral e multilateralmente (sob várias opções possíveis), com pouco impacto em sua conveniência para quem adotá-la.
A adoção unilateral da solução é direta, porque exige apenas a implementação da solução proposta e, se for relevante, a adaptação dos tratados
para acomodar a solução57. Ações unilaterais em resposta ao uso de economia
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Ver infra Part II.
Ver, i.e., OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, supra nota 23, em 20.
Ver infra Part III.B.
Ver também Yariv Brauner, Editorial: Developments on the Digital Economy Front – Progress or Regression?, Intertax (a ser publicado em 2019).
Ver infra Part I.D. De fato, países que seguem o Modelo da ONU, artigo 12A, já fizeram alterações nos tratados com essa disposição.
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digital para minar as bases tributárias já são predominantes, através do uso de
múltiplas medidas, tipicamente inferiores à solução de retenção de fonte58. A
principal desvantagem de uma solução unilateral seria o incentivo reduzido
para outros países para cooperar na provisão de informações necessárias para
a implementação efetiva da proposta. Isso pode resultar em taxas relativamente altas (embora em um cenário unilateral, o país que implementar vai
controlar totalmente a tributação) e uma preocupação com o investimento
estrangeiro. Outro cenário igualmente plausível pode ser o registro positivo
de investidores estrangeiros com o país que implementar para evitar tributações mais altas. Pode surgir uma preocupação sobre a facilidade da negociação de tratado tributário e até mesmo sobre o alívio da dupla tributação para
o imposto retido na fonte, mas é provável que ocorra a adoção unilateral em
um mundo (não muito diferente do que atualmente vivemos) repleto de respostas unilaterais não coordenadas de estados produtivos para a BEPS por
empresas multinacionais (MNE, sigla em inglês), alinhando os interesses da
maioria dos países e reduzindo os riscos mencionados. No entanto uma adoção multilateral coordenada da solução de retenção alivia mais diretamente
essas preocupações, porque todas as partes envolvidas teriam um interesse
óbvio na padronização, no alívio coordenado de dupla tributação e apresentação de uma frente única contra os países não colaboradores e seus residentes.
Finalmente, pode-se duvidar da possibilidade de ação coletiva nesse contexto, especialmente à luz do processo improdutivo da BEPS em relação à
economia digital, ainda a solução de retenção apresenta uma oportunidade
para um pequeno número de países para cooperar, obtendo várias vantagens
de adoção multilateral e, além disso, a vantagem do primeiro que adotar, com
uma voz, o poder de determinar o futuro curso da solução. Pode-se traçar
uma analogia ao processo que levou à adoção do Instrumento Multilateral
(MLI, sigla em inglês) para demonstrar como uma solução flexível e abrangente poderia atrair rapidamente a atenção de vários países, apesar do potencial conflito com a maximização percebida de interesses de tais países. Tecnicamente, a solução multilateral é bastante semelhante à solução unilateral, a
única diferença é a padronização do mecanismo para a adoção de tal legislação (multilateral em vez de bilateral, ou nenhum tratado). Naturalmente, a
adoção multilateral pode seguir a adoção inicial unilateral por vários países;
mais uma vez, o processo não deve ter efeito na operação da solução.
I.2.8. Conclusão Provisória
Em conclusão, a solução de retenção proposta neste Artigo atende todas
as exigências de uma solução para os desafios apresentados pela economia

58

Ver infra Part III.
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digital ao sistema tributário internacional feito pelo projeto BEPS e considerações de política geral. Este Artigo argumenta e demonstra ainda que no caso
de algumas dessas exigências, a solução de retenção é a única alternativa que
as atende, levando à conclusão de que é superior a todas as outras alternativas.
I.3. Questões de Concepção
A economia digital apresenta não apenas novos modelos de negócio que
desafiam conceitualmente as atuais regras de tributação, mas também desafios práticos rigorosos para a capacidade dos governos de arrecadar receita.
Em vários casos, governos simplesmente não têm arrecadado receita da economia digital59, e, em outros, a arrecadação ficou aquém, provocando, inter
alia, o projeto BEPS60. Medidas de administração para a economia digital são,
portanto, primordiais, exigindo especial cuidado com a concepção dessas medidas.
I.3.1. Taxas
Ao contrário das taxas comuns de impostos que refletem escolhas politicas dos estados-nação, a taxa de tributação imposta pela solução de retenção
deve preferencialmente ser padronizada internacionalmente e estabelecida.
Isso ocorre porque o propósito do imposto é estabelecer um padrão justo e
legítimo para a divisão da receita entre os estados de origem e de residência.
O discurso da economia digital levantou vários mecanismos mais complexos,
mas é importante entender que a escolha da taxa de retenção de imposto na
fonte para enfrentar os desafios apresentados pela economia digital significa
uma preferência por uma solução simples e de alguma forma crua e uma visão da realidade em que a colaboração é mínima (em comparação com a abordagem de uma PE digital, por exemplo).
É provável que, na grande maioria dos casos, a tributação simplesmente
significaria que o estado de origem arrecada e mantém, não mais nem menos,
e, portanto, a taxa deve refletir uma parcela apropriada da base tributária
alocada no estado de origem. Deve ser suficientemente alto, visto como uma
taxa final, cobrindo o imposto corporativo. Outro motivo para mantê-lo suficientemente alto seria satisfazer seu papel de erosão da base.
A taxa também deve ser mantida o suficientemente baixa para satisfazer
os países de residência que controlam o sistema tributário internacional no
presente momento e que, portanto, podem perceber a retenção na fonte como
uma concessão que fazem em favor das jurisdições de origem. Esse argumen-
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Ver, i.e., a moratória sobre a tributação da internet. Este é o “Internet Tax Freedom Act”, dos
EUA, que foi aprovado pela primeira vez no Congresso em 1998, e, desde então, foi estendido
muitas vezes.
Ver, i.e., OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, supra nota 23, 20.
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to é bastante fraco, uma vez que as jurisdições de residência não têm arrecadado sobre essa base tributária, muito em primeiro lugar, mas politicamente
ele pode ser visto como poderoso. Mais um motivo significativo para não definir a taxa muito elevada seria reduzir os incentivos para evadi-la. Observe,
no entanto, que este último não é um argumento de otimização, uma vez que
é provável que os contribuintes vão continuar a ter incentivos para tentar anulação ou evasão do imposto a qualquer nível aceitável (poder-se-ia estudar este
ponto com mais profundidade, mas está além do escopo deste Artigo). É mais
um argumento baseado na aspiração de conceber a taxa de acordo com sua
finalidade e mantê-la em um nível que seria geralmente percebida como justa
e legítima pelo maior número possível de países. Além disso, a taxa deve ser
mantida em um nível que não deve dificultar significativamente os negócios
entre fronteiras.
Levando tudo isso em conta, o imposto deve ser, em qualquer lugar, entre 5% (que pode ser visto como insignificante pelas jurisdições na fonte, uma
vez que essa taxa é frequentemente cobrada por acomodações de conduta
para os tratados de compras) e 15% (um nível próximo para a atual taxa de
imposto corporativo líquido em algumas jurisdições). Portanto, 10% vem à
mente para fazer cálculos simples, mas é claro que isso não é um número mágico e poderia ser negociado para cima ou para baixo sem alterar qualitativamente a proposta.
Além disso, outra taxa deve ser usada para consignar pagamentos para
jurisdições não compatíveis. Sabe-se bem que é difícil definir paraísos fiscais,
mas para as finalidades desta proposta que inerentemente encarna uma escolha para uma simples, talvez imperfeita solução, está claro que uma linha
simples deve ser concebida. A mesma taxa de imposto corporativo de 15% vem
à mente, mas, novamente, a taxa limite pode ser um pouco maior ou menor
com pouco efeito nessa proposta. A elevada taxa de imposto retido na fonte
deve ser correspondente. A proposta deve, portanto, impor uma taxa de retenção elevada (talvez 15%) sobre pagamentos para contribuintes não registrados, incluindo contribuintes residentes em jurisdições com uma alíquota de
imposto corporativo abaixo de 15%. Observe que um PE (sigla em inglês para
Estabelecimento Permanente) de um residente de uma jurisdição sub-15% em
uma não jurisdição de 15% deve ser elegível para se registrar como tal e aproveitar a taxa mais baixa. Observe também que a taxa não trata de reduções
efetivas de impostos. Isso é parcialmente para manter a solução simples e fácil
de trabalhar e, em parte, porque questões de concorrência fiscal prejudicial
estão além do escopo deste Artigo.
I.3.2. Isenções
Uma descrição completa de isenções da solução de retenção está além do
escopo deste Artigo. A ideia básica é capturar todos os pagamentos não sujei-
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tos a uma regra de tributação no presente (com uma forte preferência para
capturar pagamentos da erosão da base) com um mínimo de disrupção possível para as atuais regras do sistema de tributação internacional (refletindo a
abordagem conservadora evolucionária) e sem recorrer a definições de pagamentos digitais.
Portanto, pagamentos de baixo risco para contribuintes identificáveis já
taxados na base líquida devem ser isentos. Os exemplos mais óbvios seriam os
salários e pagamentos dedutíveis para PE (no mesmo país). Esses pagamentos
não apresentam uma dificuldade de classificação porque são facilmente e claramente diferenciados de outros pagamentos e já são sujeitos de sistemas de
taxação única (a típica retenção do empregador no caso dos salários e imposto corporativo líquido regular no caso de PE) com pouco interesse sobre abuso
por manipulação de classificações.
Pagamentos de juros e dividendos (sem os royalties) também devem ser
isentos. Dividendos não são geralmente pagamentos de erosão da base e são
comumente controlados pelo Artigo 10 de tratados fiscais bilaterais. Como
tal, eles não apresentam um único problema sob a perspectiva da economia
digital61. Os pagamentos de juros são pagamentos da erosão da base, mas não
apresentam desafios únicos no contexto dos pagamentos relacionados com a
economia digital62.
Todos os outros pagamentos de negócios, incluindo royalties63, estarão
sujeitos ao imposto retido na fonte a não ser que os países acreditem que estão
claramente além do escopo da economia digital. Por exemplo, pagamento de
aluguel de equipamentos, terrenos ou edifícios, ou pela sua compra, pagamento de material e pagamentos por serviços que incluem indivíduos presentes no local. A elaboração de uma lista de pagamentos não deve ser complexa.
Pode haver alguns pagamentos controversos, mas, se o tratamento segue
os princípios estabelecidos acima, o método deve ser relativamente não con-
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Arranjos híbridos podem apresentar desafios para pagamentos de dividendos, mas não são exclusivos para a economia digital e são tratados, na medida do possível, pela Ação 2 da BEPS e,
portanto, estão além do escopo deste Artigo.
A limitação das deduções de juros é tratada pela Ação 4 da BEPS e a implementação em vários
países de sua recomendação. Ver, i.e., 26 U.S.C. § 163( j) (substituindo a antiga regra de remoção
de ganhos pelo padrão estabelecido pela Ação 4 da BEPS).
Pode-se argumentar que os chamados royalties “literários” devem permanecer dentro do escopo
dos tratados fiscais Art. 12, no entanto não vemos o suporte teórico para a diferenciação entre
royalties e lucros empresariais, especialmente no contexto da economia digital. Em todo o caso,
se países insistirem nisso, o Art. 12 pode simplesmente ser deixado intacto ou emendado para
qualquer escopo que os países desejarem. Essa ação pode criar uma área de incerteza e abrir uma
oportunidade para que os contribuintes, de forma agressiva, incluam o maior número possível de
pagamentos dentro do escopo do Art. 12. Na visão dos autores, isso é inadequado, mas não interfere na análise da solução de retenção e sua superioridade para soluções alternativas para tributar
a economia digital; um axioma fundamental do sistema tributário internacional é que ele nunca
obriga um país a taxar onde ele não deseja fazê-lo.
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troverso. Esses pagamentos variados, claramente não pagamentos da economia digital, podem ser mais suscetíveis à manipulação do que em outras isenções. Os contribuintes teriam um claro incentivo para inflacionar esses pagamentos, talvez à custa de outros pagamentos (mais próximos da economia
digital). No entanto a escala de abuso deve ser menor do que qualquer mecanismo baseado em definição que não seja baseado em um amplo escopo de
um imposto retido na fonte.
Primeiro, porque tais pagamentos já estão sujeitos a outras garantias fiscais, como as regras de transferência de preços. Segundo, o país do pagador
teria o incentivo mais forte para assegurar que os pagamentos isentos não
sejam inflacionados. Como um país de mercado, ele está também em melhor
posição para monitorar a aplicação das regras: o pagamento é feito provavelmente dentro de sua jurisdição, é sua base tributária que é erodida, e o pagador (que é o agente de retenção, não o contribuinte) está sob seu controle.
Os casos mais difíceis tendem a ser os pagamentos de erosão da base
para equipamento misto com software embutido, como maquinaria computadorizada. A dificuldade seria alocar o preço adequado para cada componente,
no entanto todos os países já enfrentam problemas semelhantes, exigindo tipicamente o delineamento de pagamentos para as categorias apropriadas e
tratando produtos verdadeiramente agregados em que um certo componente
(i.e. o software) é deminimis uma simples propriedade que pertence à categoria
dominante (equipamento tipicamente nesse contexto) ou a categoria que mais
facilmente se encaixa na análise de tributação padrão, e é improvável que esteja sujeita à retenção de imposto proposta64.
I.3.3. Finalidade
Todo imposto retido apresenta a questão da finalidade, sendo um mecanismo de tributação bruto, prático e impreciso em um sistema dominado pela
taxação líquida. É sempre mais simples usar um imposto retido na fonte final,
mas isso geralmente significa sacrificar precisão e neutralidade. A adoção
unilateral da solução de retenção provavelmente deve empregar um imposto
final. A mera escolha de um imposto retido na fonte reflete a preferência pela
simplicidade e pela certeza, e um imposto final serviria melhor par essa preferência. Além disso, o preço que tal país provavelmente pagará em termos de
precisão e neutralidade não será completamente sacrificado, uma vez que o
imposto seria final apenas da perspectiva do estado do pagamento caso a residência forneça um crédito para o imposto. A taxa relativamente baixa do
imposto deve tornar esse mecanismo de crédito significativo e atender o propósito da taxa: uma divisão mais justa entre a fonte e os estados de residência.
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Ver, i.e., Treas. Reg. § 1.861-18(b)(2).
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A equidade pode exigir que a taxa elevada para pagamentos a beneficiários não registrados não seja final, especialmente se um período de transição
para o imposto for permitido. Um país pode fornecer uma opção aos beneficiários sujeita a essa taxa para requerer uma declaração de imposto, solicitando um reembolso da taxa excedente paga ao país de origem. A devolução deve
ser apresentada em ambas as jurisdições de forma consistente. Tais mecanismos beneficiam tanto o país de origem, que preserva sua base tributária,
quanto o país de residência ou o sistema como um todo, porque assegura sua
integridade, obtendo informações completas sobre transações, e tributando
de forma completa.
A escolha de um imposto retido na fonte implica necessariamente um
encargo significativo para as empresas em dificuldades. Estas podem incluir
empresas start-up, companhias em transição, empresas deficitárias e empresas com baixa margem. Para essas empresas, o imposto significaria um custo
puro (e dinheiro “cash strap”) que os sobrecarrega ainda mais e dificulta seu
sucesso. Essas empresas também diferem uma das outras em sua perda de
suporte pelo sistema. Podemos querer apoiar empresas start-up, mas não necessariamente ajudar a prolongar o período e liquidação de empresas falidas.
É difícil, no entanto, diferenciar razoavelmente entre esses tipos de empresas,
e a experiência passada demonstra que tais tentativas não foram necessariamente bem-sucedidas65. Talvez seja possível acrescentar regras especiais para
companhias start-up que funcionariam melhor, talvez por meio de registro
especial, mas este Artigo prefere a opção em que cada empresa obtenha o
registro e seja taxada em uma base líquida, que equilibra o impacto desse
imposto. Por fim, se os países estão de fato preocupados com o impacto desse
imposto, eles poderão equilibrá-lo de outras formas, como assegurar o transporte de créditos fiscais estrangeiros, isenções especiais, ou mesmo planos de
restituição.
I.3.4. Transição
As regras de transição são sensíveis às regras específicas adotadas, então
pode ser muito cedo para tentar prescrevê-las neste Artigo, mas uma observação é apropriada para uma análise mais completa da proposta e demonstrar
que a transição não é uma fragilidade da proposta. A solução de retenção introduz um novo mecanismo e uma ampla obrigação de retenção padrão. Isso
exigiria legislação e regulamentação em todos os países participantes, um
processo que pode levar tempo e está aberto à manipulação nesse ínterim. No
entanto é improvável que ocorra uma grande mudança nos negócios reais em
resposta ao imposto, porque o foco de conformidade e execução está no mer-
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As exceções do sistema dos EUA são um exemplo. Ver I.R.C.§ 1298(b).
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cado e no destino, que não poderiam ser facilmente abusados, em vez de
maior residência móvel ou origem.
I.3.5. Incentivos
Os países devem considerar o uso de incentivo para promover a retenção
apropriada. Há ampla experiência nas áreas de taxa de emprego e VAT (sigla
em inglês para Imposto sobre Valor Agregado) que poderiam ajudar aqui. Um
exemplo demonstra essa ideia: países poderiam concordar com um pequeno
prêmio administrativo para os agentes de retenção66. Este prêmio poderia ser
facilitado de forma semelhante a uma restituição de imposto. A fase crítica da
imposição de uma retenção de imposto na fonte, tal como está proposto neste
Artigo, é o seu lançamento. Para estimular seu comprometimento, que asseguraria seu sucesso, os incentivos devem ser úteis. Esses incentivos podem ser
testados ao longo do tempo e revisados e alterados caso seja necessário.
I.3.6. Versatilidade
A solução de retenção é a solução ideal para o atual estado dos negócios,
como demonstrado em todo este Artigo. Não se pode prever de forma confiável as respostas políticas para essa reforma. Uma grande vantagem da solução
de retenção, no entanto, é sua versatilidade, sua capacidade de funcionar
como uma solução única e global, como sugerido neste Artigo, ou como uma
solução para o desafio mais agudo que a economia digital apresenta: a tributação de serviços entre fronteiras67, ou até mesmo um mecanismo de implementação para alocação de lucros para a PE virtual se a abordagem de nexus
fosse adotada68.
I.3.7. Uma Concepção “Alternativa”: Retenção de Impostos para Serviços
Uma concepção alternativa de solução de retenção poderia limitar a
obrigação de retenção para serviços entre fronteiras sem perder as vantagens
da proposta original69. Motivos para essa restrição podem incluir: primeiro,
no que diz respeito, em geral, às vendas de bens (ambos B2B e B2C), o proble-
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O sistema de monitoramento para fins de VAT em São Paulo, Brasil, também exige registro e
monitoração eletrônica de faturas. Portaria CAT n. 128/2013, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 25/10/2013
Ver MORENO, Andrés Báez; BRAUNER, Yariv. Reforming “Nexus”: Fitting the Existing International Tax Framework Around the Digital Economy Tax Policy Options Regarding Tax Challenges of the Digitalised Economy Under the Benjamin Franklin’s Rule for Decision Making
[doravante Báez Moreno & Brauner, Reforming “Nexus”]. In: Tax and the Digital Economy: Challenges and Proposals for Reform. Werner Haslehner ed., a ser publicado em 2019).
Ver MORENO, Andrés Báez; BRAUNER, Yariv. WHT in the Service of BEPS Action 1, White Paper,
supra nota 26.
Ver MORENO, Andrés Báez; BRAUNER, Yariv, Reforming “Nexus,” supra nota 67.
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ma das varejistas online já foi nominalmente tratado sob OCDE BEPS Ação
770 e no Artigo 13 do MLI. De fato, apesar do sucesso limitado (quantitativo)
do Artigo 13 do MLI e da dúvida em torno das regras de atribuição as recém
criadas PEs71, a redução significativa das exceções de PE no Art. 5(4) do OECD
Model permitirá, teoricamente, o Estado de Origem – isto é, o estado onde a
“logística do PE” está localizada – para tributar muitas “vendas digitais de
mercadorias” que não tinham sido taxadas antes de sua implementação72. Na
medida em que qualquer nova retenção cubra também vendas digitais de
bens, sua interação com a “PE da logística” estendida deve ser resolvida. Uma
possível solução poderia ser uma regra semelhante à disposição da PE nos
Artigos 10(4), 11(4) e 12(3) do OECD Model que colocaria a renda derivada das
vendas digitais de bens de volta para a categoria de tributação PE. No entanto,
para alcançar esse resultado, seria mais simples excluir todas as mercadorias
do novo imposto retido na fonte. Sem uma regra especial que aborde tal potencial conflito, a coexistência de “logísticas de PEs” e uma taxa de retenção
cobrindo vendas de bens inevitavelmente trará problemas de caracterização.
Segundo, qualquer reforma futura envolvendo a expansão dos direitos de taxação na fonte sobre a receita de negócios exigiria mudanças nos atuais tratados fiscais bilaterais. No entanto um imposto retido na fonte (apenas) nos
serviços exigiria menos mudanças fundamentais nos tratados tributários e até
mesmo estaria de acordo com a atual linguagem literal de um número significativo dos existentes73. Terceiro, limitar uma retenção apenas para os serviços também pode evitar problemas de compatibilidade com a WTO Law, se
houver74.
Além das vantagens técnicas, essa opção percebe que a economia digitalizada é, em geral, uma economia de serviços75. De fato, os novos modelos de
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OECD, Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, Action 7 – 2015
Final 285 (2015).
Ver Lisa Spinosa & Vikram Chand, A Long-Term Solution for Taxing Digitalized Business Models:
Should the Permanent Establishment Definition Be Modified to Resolve the Issue or Should the Focus Be
on a Shared Taxing Rights Mechanism?, 46 Intertax 476, 481-90 (2018).
É claro que o problema permanece para os fornecedores sem centros logístico nas jurisdições de
mercado. Ver KOFLER, Gerog; MAYR , Gunter ; SCHLAGER, Christoph. Taxation of the Digital
Economy: ‘Quick Fixes’ or Long-Term Solution?, 57 Eur. Tax’n 527 (2017) [doravante Kofler et al.,
Taxation of the Digital Economy: ‘Quick Fixes’ or Long-Term Solution?]; Georg Kofler, Gunter Mayr, &
Christoph Schlager, Taxation of the Digital Economy: A Pragmatic Approach to Short-Term Measures,
58 Eur. Tax’n 123, 124 s. 2.2 (2018).
Ver infra Part I.D.
Ver infra Part I.E.
Ver também LI, Jinyan. Protecting the Tax Base in a Digital Economy [doravante Li, Protecting the
Tax Base in a Digital Economy]. In: United Nations H andbook on Selected Issues in Protecting the
Tax Base of Developing Countries 407, 424 (Alexander Trepelkov et al. eds., 2015) [doravante
United Nations H andbook on Selected Issues in Protecting the Tax Base of Developing Coun-
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negócios da economia digitalizada ampliaram o próprio espaço dos serviços
(“servitização”), ao mesmo tempo em que expandiram sua importância quantitativa geral. O advento da “computação na nuvem”, que na verdade transformou o software em serviço, é um clássico exemplo de “servitização”. Apesar
das dúvidas expressas pelo Relatório da a Ação 1 da BEPS da OCDE 2015
sobre caracterização76, está claro que os acordos de computação na nuvem
devem se qualificar para fins de tributação fiscais como contratos de serviço.
Quanto à expansão da importância quantitativa de certos modelos de novos
negócios, a publicidade online é apenas um dos casos em questão; as vantagens da publicidade na internet em comparação com os canais tradicionais –
por meio de “conteúdo gerado pelo usuário” fornecido de “graça” por clientes
em plataformas bilaterais e subsequente publicidade personalizada – provocaram um crescimento dramático nesses serviços, com uma taxa de crescimento
estimada em 12,1% por ano de 2014 a 201977. Da mesma forma, a digitalização
aumentou a importância da intermediação, tanto entre empresas e consumidores78, quanto entre os próprios consumidores79.
I.4. Implicações do Tratado Tributário
Se a solução de retenção de impostos fosse implementada, emendas seriam necessárias no OECD Model e nos tratados tributários. Com a visão para
minimizar mudanças de linguagem no Model, este artigo propõe as seguintes
alterações.
I.4.1. Um novo Artigo 7(4)
O novo artigo deve oferecer:

tries];

BEPS Monitoring Group, Comment. In: OECD, Tax Challenges of Digitalisation: ComR eceived on the R equest for Input Part I, at 20, 27 (2017); David Orzechowski, The Taxation of Fees for Technical, Managerial and Consultancy Services in the Digital Economy with
Respect to Art. 12A of the 2017 UN Model, in Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters Fifteenth Session, E/C.18/2017/CRP.23 1, 29 (UN 2017).
OECD, A ddressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final R eport,
supra nota 23, em 104-06. Alguns autores apontaram corretamente que tanto o 2014 OECD BEPS
Deliverable e o 2015 OECD BEPS Action 1 Report superestimam a suposta falta de orientação em
relação à computação na nuvem, provavelmente refletindo uma receita revigorada do estado de
origem VALTA, Matthias. Article 12 (Income from Royalties), in K laus Vogel on Double Taxation
Conventions 1000 (m.note 107) (Ekkehart Reimer & Alexander Rust, eds., 4th ed. 2015).
OECD, A ddressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final R eport,
supra nota 23, em 113-14. Além disso, os números mostram que a publicidade online pode estar
apenas em sua infância. Ver, i.e., PRUSSAK, Assaf. The Income of the 21st Century: Online Advertising as a Case Study for the Implications of Technology for Source-Based Taxation, 16 Tul. J. Tech. &
Intell. Prop. 39, 53 (2013).
Um bom exemplo seriam as agências de viagens digitais, como a Booking.com.
Este é o modelo de plataformas dentro da economia colaborativa, como o Airbnb & Uber.
ments
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Pagamentos feitos por uma empresa de um Estado Contratante ou a
cargo de um estabelecimento permanentemente situado em um Estado Contratante podem ser tributados nesse Estado. O imposto assim
cobrado não deve exceder:
a) (10) por cento do montante bruto dos pagamentos se o beneficiário
for uma empresa de outro Estado Contratante ou um estabelecimento fixo situado nesse lugar, devidamente registrado no primeiro Estado Contratante mencionado, para efeitos deste primeiro parágafo; e
b) (15) por cento do montante bruto dos pagamentos em todos os casos.
Um estado contratante não pode tributar um pagamento suportado
por um estabelecimento fixo de uma empresa ou de um mesmo estado
contratante situado em outro local.
As autoridades competentes dos Estados Contratantes, de comum
acordo, estabelecerão o modo de aplicação desse imposto, incluindo
isenções específicas para pagamentos que não sejam de erosão da base
e outros semelhantes.
I.4.2. O Comentário
Este Artigo propõe ainda acréscimos ao comentário com a finalidade de
padronizar isenções para a solução da retenção.
I.4.3. Outros Ajustes
O antigo artigo 7(4) deve tornar-se o artigo 7(5). O Artigo 7(1) deve ser
emendado para começar com a frase: “Sujeito à provisão no parágafo 4”. E
por fim, embora aparentemente seja mais um pequeno ajuste, o artigo recomenda que o artigo 12 seja considerado para ser eliminado. O Artigo 12 tributa principalmente a renda como ela é, na essência, a receita de negócios, e,
portanto, deve ser envolvida no artigo 7. O novo imposto retido na fonte capturará pagamentos não sujeitos ao artigo 7 (1) e não prejudicará nenhuma
tributação na fonte. Não é necessário emendar os artigos 10, 11 e 15.
Todos os itens acima dependem de um registro padrão e planos qualificados que poderiam ser desenvolvidos no Comentário ou externamente no
Modelo. Em qualquer circunstância, ele não deve afetar o texto do Modelo
para o bem da eficácia da flexibilidade. Se os países escolherem padronizar
uma solução de retenção de fora mais rigorosa, poderão ser feitas emendas
nos artigos 26 e 27 do OECD Model para adaptar os mecanismos de assistência
mútua e troca de informações para a solução de retenção na fonte. É claro que
o plano de registro deve melhorar a eficácia da troca de informações do tratado.
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I.4.4. Uma “Alternativa” do Tratado de Provisão para uma Retenção de Impostos
para Serviços
Se a opção limitada para restringir a solução de retenção de impostos for
eleita, o atual artigo 12A da UN Model Tax Convention poderá ser seguido. Em
2917, o UN Model foi revisado para incluir uma nova disposição atribuindo
direitos para os Estados Fonte em relação às taxas para serviços técnicos na
ausência de uma PE. O Art.12A da ONU seguiu uma tendência crescente nos
tratados fiscais concluídos entre países em desenvolvimento e, em menor medida, entre os países desenvolvidos, para incluir disposições separadas que
permitam a tributação de “taxas para serviços técnicos”80. Além de detalhes
técnicos menores, essa nova regra distributiva preservaria os direitos de tributação dos estados de origem que optassem por limitar a solução de retenção
para serviços do tipo descrito neste Artigo81.
I.5. Questões Potenciais de Discriminação: OMC, UE e Tratado de Direito
Uma proposta de retenção na fonte, como a solução de retenção, implica
tratamento diferente de transações domésticas e entre fronteiras que, em algumas circunstâncias, pode acarretar uma violação das obrigações de não
discriminação previstas na OMC, EU e no Tratado de Direito. A retenção sobre transações entre fronteiras com base em pagamentos brutos em vez de
impostos numa base líquida (a norma na tributação local) tem sido rotineiramente acusada de infringir a legislação da UE, particularmente no que diz
respeito às liberdades fundamentais da UE82. Argumentos semelhantes foram
estabelecidos83 com base em potenciais violações das leis econômicas internacionais (i.e. o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, GATT, sigla em inglês)84, e
o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS, sigla em inglês)85. Além
disso, uma vez que a solução de retenção está baseada num mecanismo de
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Ver Wim Wijnen, Jan de Goede, & Andrea Alessi, The Treatment of Services in Tax Treaties, 66 Bull.
Int’l Tax’n, 27, 27-33 (2012) (documentando pesquisa); Angharad Miller, Taxing Cross-Border
Services: Current Worldwide Practices and the Need for Change, 147 (2016).
Báez Moreno & Brauner, Reforming “Nexus,” supra nota 67 (analisando esses detalhes).
Ver OECD, A ddressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final R eport, supra nota 23, em 115; Kofler et al., Taxation of the Digital Economy: ‘Quick Fixes’ or Long-Term
Solution?, supra nota 72, em 529; Schön, Ten Questions about Why and How to Tax the Digitalized
Economy, supra nota 22, em 286.
Ver OECD, A ddressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final R eport, supra nota 23, em 115; Kofler et al., Taxation of the Digital Economy: ‘Quick Fixes’ or Long-Term
Solution?, supra nota 72, em 529; Schön, Ten Questions about Why and How to Tax the Digitalized
Economy, supra nota 22, em 286.
General Agreement on Tariffs and Trade 1994, 15 April 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1A, 1867 U.N.T.S. 187, 33 I.L.M. 1153 (1994).
General Agreement on Trade in Services, 15 April 1994, Marrakesh Agreement Establishing the
World Trade Organization, Annex 1B, 1869 U.N.T.S. 183, 33 I.L.M. 1167 (1994).
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auto execução segundo o qual a dedução de pagamentos a não residentes
para transações cobertas é condicionada à retenção efetiva, ela pode constituir a violação do Artigo 24(4) dos tratados fiscais bilaterais elaborados depois
de 2017 após os OCDE Model ou UN Model se, de fato, a dedução de pagamentos semelhantes aos residentes não estiverem sujeitos a uma condição similar.
A primeira opção para resolver esses problemas seria simplesmente estender a obrigação de retenção para transações domésticas semelhantes86. Alguns comentaristas afirmaram que a ampliação do escopo de “impostos digitais”, sejam eles retenção de impostos ou taxas de equalização, para cobrir
puramente as transações domésticas, teriam um impacto dramático e anti
tecnológico87. No entanto, no que se refere a impostos retidos na fonte88, tal
efeito não é esperado como resultado da extensão de uma obrigação de retenção em transações domésticas. De fato, em um contexto de tratado (quando o
tratado oferece taxação na fonte de transações correspondentes)89, o imposto
retido na fonte seria creditado no Estado de Residência90. Em um contexto de
não tratado, dependendo da regulamentação interna, o imposto retido na
fonte seria creditável, a princípio, no Estado de Residência de acordo com um
crédito unilateral de imposto estrangeiro correspondente. Um cenário puramente doméstico deve ser tratado da mesma maneira. Se a retenção for estendida para também cobrir situações domésticas, a taxa de retenção será creditada contra o imposto de renda corporativo doméstico (principal). Em qualquer caso, o resultado material dessa extensão seria irrelevante se considerarse que as empresas que realizam transações domésticas normalmente teriam
que fazer pagamentos antecipados de impostos, o que pode ser equivalente a
um novo imposto retido na fonte sobre transações domésticas91.
Caso a extensão da solução de retenção não seja aceita em transações
domésticas, diferentes potenciais discriminações devem ser consideradas. Primeiro, as obrigações da lei da OMC. Tanto o GATT quanto o GATS exigem
que seus signatários tributem fornecedores estrangeiros de bens e serviços
não menos favoravelmente do que seus próprios fornecedores nacionais. O
GATS, no entanto, oferece amplas exceções quando o signatário aplica medidas fiscais diretas92. Mais especificamente, o GATS Art. XIV (d) estipula que
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Ver Báez Moreno & Brauner, Reforming “Nexus,” supra nota 67.
Schön, Ten Questions about Why and How to Tax the Digitalized Economy, supra nota 22, em 285.
Ver, i.e., Báez Moreno & Brauner, Reforming “Nexus,” supra nota 67 (sobre Taxas de Equalização
e como as coisas podem ser diferentes).
Ver supra Part I.D.
Modelo Art. 23.
É claro que podem existir diferenças financeiras nos casos em que pagamentos padrão são calculados com base no lucro líquido, levando em conta que nossa proposta de retenção calcula a responsabilidade fiscal em pagamentos brutos.
Ver OECD, A ddressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final R eport, supra nota 23, em 115.
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nada no Acordo deve ser interpretado para impedir a adoção ou execução
qualquer Membro de medidas inconsistentes com o Artigo XVII (i.e. a regra
de tratamento nacional) desde que a diferença de tratamento tenha por objetivo assegurar a imposição equitativa ou eficaz ou arrecadação de impostos
diretos em relação a serviços ou prestadores de serviços de outros Membros.
A nota de rodapé do Artigo XIV (d) 6 expande esse conceito para cobrir medidas que incluem, em particular, a aplicação de impostos retidos na fonte
para não residentes93. Portanto, uma retenção bruta de impostos sobre serviços94 não violaria o GATS95. Um imposto retido na fonte mais amplo cobrindo
também as vendas de bens poderia enfrentar mais dificuldades a esse respeito, mas as regras de imposto de renda raramente atendem as exigências preliminares para a aplicação das regras de tratamento nacional (não discriminação) do GATT, exigência como aplicação às importações no caso relevante, e
o tratamento discriminatório de bens “similares”96. A solução de retenção raramente será aplicada a pagamentos de bens importados em primeiro lugar,
portanto, há poucos motivos para acreditar que um imposto retido na fonte
amplo seria considerado discriminatório no âmbito da GATT, mesmo antes
da aplicação de justificativas corretivas disponíveis no GATT97.
Em segundo lugar, a Lei da UE. À luz das recentes decisões do Tribunal
de Justiça da União Europeia (CJEU, sigla em inglês), sobre impostos retidos
na fonte, particularmente na decisão Brisal98, certos críticos do imposto retido
na fonte se tornaram mais específicos e mais estridentes em suas críticas99. De
fato, a Brisal e outras decisões100 contemporâneas deixaram claro que o acór-
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Jennifer E. Farrell , The Interface of International Trade L aw and Taxation 192 (2013).
Ver supra Part I.C.7.
Na mesma linha, com certas nuances nos serviços prestados fora do estado de origem, ver Brian
J. Arnold, The Taxation of Income from Services [Arnold, The Taxation of Income from Services]. In:
United Nations H andbook on Selected Issues in Protecting the Tax Base of Developing Countries, supra nota 75, em 117-18.
Georg Kofler & Yariv Brauner, Interaction of tax treaties with international economic law, ch. OM3.
In: Global Tax Treaty Commentary, IBFD Online (Richard Vann ed., 2016, atualizado em 2018).
Os pagamentosde antecipados sobre importações de bens foram as medidas mais próximas para
os impostos retidos que foram examinados pelo GATT, e apenas em poucos países a política comercial revisa casos sob o GATT, quando impostos sobre importações de bens, uma situação dificilmente análoga à da solução de retenção. Ver i.e., Farrell , The Interface of International
Trade L aw and Taxation, supra nota 93, em 56-57.
Brisal & KBC Finance Ireland, Case C-18/15.
A Associação Bancária Italiana (ABI, sigla em inglês), na OCDE, Italian Banking Association
(ABI), in OECD, Public Comments Received on the Tax Challenges of Digitalization, http://www.oecd.
org/tax/beps/public-comments-received-on-the-tax-challenges-of-digitalization.htm (acesso em
22/ago/2018), em 5.
Tal como Hirvonen, C-632/13, Judgment, EU:C:2015:765; Miljoen, Joined Cases C-10/14, C-14/14
& C-17/14, Judgment, EU:C:2015:608.
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dão101 do CJEU’s Truck Center não podia ser entendido como uma desculpa
para aplicar sistemas diferentes de arrecadação de impostos para residentes e
não residentes102. De fato, no que diz respeito à principal questão em jogo (i.e.
criar diferentes regras para bases tributáveis para transações domésticas e
entre fronteiras)103, está claro para o Brisal do CJEU e outras decisões104, que,
a princípio, é uma violação da liberdade de prestação de serviços se os contribuintes, ao contrário dos contribuintes residentes, não puderem deduzir despesas diretamente relacionadas com a atividade que está sendo tributada, cuja
diferença pode ser bem considerada um obstáculo intransponível para a aplicação de uma retenção de imposto na fonte105. No entanto essa conclusão
precipitada não refletiria a realidade, uma vez que um número significativo
de Estados Membros da UE já permite deduções para despesas relacionadas
diretamente com os respectivos rendimentos obtidos por (determinados) prestadores de serviços residentes em países da UE/EEE106. De fato, alguns destes
sistemas de prestadores de serviços da UE/EEE são o resultado da tentativa de
vários Estados Membros para implementar os critérios da CJEU para uma
retenção de imposto na fonte compatível com o direito da EU.
Em terceiro lugar, a lei dos tratados fiscais de não discriminação. Se a
obrigação de retenção não for estendida a transações puramente domésticas,
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Truck Center, C-282/07, Judgment EU:C:2008:762.
CFE ECJ Task Force, Opinion Statement ECJ-TF 2/2016 on the Decision of the Court of Justice of the
European Union of 13 July 2016, in Brisal & KBC Finance Ireland (Case C-18/15), on the Admissibility
of Gross WHT of Interest, 57 Eur. Tax’n 30, 32–33 (2017).
No que diz respeito à existência de diferentes técnicas de tributação de residentes e não residentes, a AG Kokott afirma com razão que o Tribunal de Justiça considerou diversas ocasiões que a
técnica específica de dedução de imposto na fonte para prestadores de serviços não residentes,
em princípio, não infringe a liberdade de prestação de serviços (Brisal & KBC Finance Ireland,
C-18/15, AG Opinion, EU:C:2016:182, para. 22).
Ver uma lista exaustiva desta jurisprudência no Opinion of Advocate General Kokott delivered on
17 March 2016 in Brisal & KBC Finance Ireland, C-18/15, AG Opinion, EU:C:2016:182, para. 27.
Particularmente, se essas conclusões puderem ser expandidas para outras fontes de receita como
royalties ou taxas de serviço. No que se refere a royalties: Eric Kemmeren, Gross WHT: Is the Court
of Justice of the European Union Back on Track with Regard to Deductible Expenses, 2017-1 EC TAX
REV. 2, 7.
Particularmente Andreas Hable & Christian Wimpissinger, Austria, in 97A Enterprise Services 116
(IFA Cahiers 2012); Claudine Devillet & Xavier Van Vlem, Belgium, in 97A Enterprise Services 144
(IFA Cahiers 2012) (refere-se a artistas para os quais é permitida uma dedução limitada de custos
de montante fixo); Lenka Fialkova, Czech Republic, in 97A Enterprise Services 260 (IFA Cahiers
2012); Anders Norgaard & Philip Noes, Denmark, in 97A Enterprise Services 277 (IFA Cahiers 2012)
(para animadores); Borbála Kolozs & Annamária Köszegi, Hungary, in 97A Enterprise Services 344
(IFA Cahiers 2012) (para prestadores de sérvios individuais); René Monfrooig & Linda Ten Broeke, The Netherlands, in 97A Enterprise Services 501–502 (IFA 2012); Rita Calcada Pires, Portugal, in
97A Enterprise Services 571–572 (IFA Cahiers 2012); José Manuel Calderón Carrero, Spain, in 97A
Enterprise Services 629 (IFA 2012) (apenas para serviços realizados fisicamente na Espanha).
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isso pareceria violar o Art. 24(4)107 dos tratados adaptados após os OECD Model e UN Model. No entanto autores proeminentes expressaram opiniões divergentes alegando que o Art. 24 não impediria um país de negar uma dedução dos valores pagos por um residente a um não residente, onde o residente
não retivesse o imposto adequadamente, de acordo com a lei108. Esta opinião
parece ser exclusivamente baseada tanto nos comentários do Modelo de Convenções Tributárias da OCDE quanto no da ONU, ao declarar que as medidas
que são decretadas ou expressamente autorizadas por disposições do tratado
diferente do Art.24 não podem ser consideradas como violação das disposições deste último, mesmo que se apliquem apenas, por exemplo, aos pagamentos a não residentes109. A dificuldade no caso da obrigação de retenção é
que os tratados tributários não obrigam especificamente os países a taxar,
mas limitam seus direitos de tributação, deixando as atuais regras tributárias
para o direito local. No entanto, na era pós BEPS, quando a ênfase é dada aos
aspectos antiabuso dos tratados fiscais, e aspectos multilaterais do sistema de
tributação internacional são cada vez mais reconhecidos, com o instrumento
multilateral simbolizando o pico de tal tendência, não é inconcebível ver a
solução de retenção de um ângulo semelhante, não diferente da ação 2 da
BEPS, que prevê uma recusa de dedução e tributação de rendimentos não
tributados regularmente sob a lei local em circunstâncias apropriadas.
II. Por que uma Nova Lei para Taxar a Economia Digital?
Uma proposta de reforma deve, em primeiro lugar, justificar sua necessidade e superioridade à lei atual. Tributar a economia digitalizada não é
realmente um novo problema110. No entanto, até recentemente, propostas de
reformas não conseguiram superar esse primeiro obstáculo, em que países
repetidamente optaram por ajustar as regras existentes e confiar em analogias cada vez mais frágeis em vez de enfrentar diretamente a inevitabilidade
da reforma fundamental. Medidas recentes adotadas por vários países em
resposta aos desafios apresentados pela economia digital sugerem que o muro
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Mesmo que os artigos 24(4) tanto dos modelos da OCDE quanto da ONU difiram em detalhe,
ambas as decisões essencialmente proíbem a implementação de barreiras de dedução para os
juros entre fronteiras, royalties e taxas para serviços técnicos mais onerosas do que as impostas
para transações domésticas semelhantes.
Arnold, The Taxation of Income from Services, supra nota 95, em 120.
Para. 4 de Commentaries do artigo 24 de 2017 OECD Model Tax Convention e Para. 4 de Commentaries do artigo 24 de UN Model Tax Convention 2017.
Ver, i.e., R ichard Doernberg & Luc Hinnekens, Electronic Commerce and International Taxation
(1999) [doravante Doernberg & Hinnekens, Electronic Commerce and International Taxation];
R ichard Doernberg, Luc Hinnekens, Walter Hellerstein, & Jinyan Li, Electronic Commerce and
Multijurisdictional Taxation (2001); Jinyan Li, International Taxation in the Age of Electronic
Commerce: A Comparative Study (2003).
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que protege as regras tradicionais está começando a rachar111, demonstrando
que a crença dos países implementadores de que as normas tradicionais não
poderiam assegurar a taxação adequada das multinacionais, consistentemente com a preocupação manifestada na escolha do projeto BEPS para fazer com
que o desafio da tributação da economia digital seja seu primeiro item de
ação112. Estes desenvolvimentos demonstram que a maioria dos países do
mundo é da opinião de que o atual sistema tributário internacional não pode
se aplicar adequadamente à economia digital, e que as táticas passadas de
ajustes e interpretações criativas das leis atuais não são substitutas adequadas
para a reforma. No entanto a visão conservadora é frequentemente apoiada
pela percepção dos países poderosos de que eles podem se beneficiar, a curto
prazo, do bloqueio da reforma. Isso ocorre principalmente porque um princípio fundamental da reforma necessária seria distribuir de forma mais justa as
bases tributárias entre os países, o que parece privá-las da receita potencial.
No entanto, na melhor das hipóteses, tal visão é muito Poliana. Esta Parte
demonstra a inadequação das normas atuais, seguida por uma explicação de
porque a reforma técnica fundamental é necessária e por que ajustar a lei
atual não e uma opção viável, porque levará a consequências indesejáveis do
bloqueio da reforma. O restante do Artigo expande essa análise mais concretamente com a análise das várias opções para reforma.
II.1. A Lei Atual é (Realmente) Insuficiente e Insustentável
A inadequação do sistema atual de tributação da economia digital foi o
principal gatilho do projeto BEPS. Esta Parte começa com uma revisão das
observações do projeto e conclusões sobre a necessidade da reforma, seguida
de apoio adicional para esta conclusão.
O item 1 da Ação da BEPS exigiu um relatório discutindo os desafios
colocados pela economia digital para as atuais regras tributárias internacionais113, com base em um entendimento, há muito realizado por estudiosos, de
que essas regras nunca foram projetadas para isso114. O sistema falhou ao
adaptar-se ao progresso tecnológico e à ascensão dos intangíveis, uma vez que
apenas ajustou as regras115, aparentemente de forma insatisfatória para se
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Ver infra Part III.A.
OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, supra nota 23.
Idem. em 14-15.
Ver, i.e., Lee, Impact of E-Commerce on Allocation of Tax Revenue Between Developed and Developing
Countries, supra nota 10, em 19, 21.
Ver, i.e., OECD, E-Commerce: Transfer Pricing and Business Profits Taxation 113 (2005), http://
www.oecd-ilibrary.org/taxation/e-commerce-transfer-pricing-and-business-profits-taxation_
9789264007222-en. O resultado mais significativo deste trabalho foi a alteração do Artigo 5 em
the OECD Commentary on the Model Tax Convention, resultando no acréscimo dos parágrafos
42.1-42.10. ao Model Commentary no Artigo 5.
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ajustar a esses desenvolvimentos116. O contexto da BEPS era óbvio devido às
empresas multinacionais (MNE, sigla em inglês), cujo uso de planos de planejamento tributário acionaram o lançamento do projeto BEPS, todos confiaram fortemente em intangíveis na exploração das vantagens fiscais de uma
economia digital imperfeitamente regulamentada117.
O objetivo da ação 1 foi modesto: a geração de um relatório, mas a OCDE
rapidamente entendeu que mais do que isso era necessário. Consequentemente, a OCDE focou em algumas soluções para as questões mais importantes em
jogo. O relatório final da ação 1 reconhece a necessidade do monitoramento
pós BEPS e parece afirmar que a força-tarefa da economia digital vai continuar a existir para fins de implementação e monitoramento118. Não está claro,
em primeiro lugar, se ações significativas serão tomadas em qualquer das
questões discutidas. Mas, eventualmente, a Força Tarefa sobre a Economia
Digital (TFDE, sigla em inglês), inicialmente uma subsidiária do comitê fiscal
da OCDE em assuntos fiscais, transformou-se em uma subsidiária da estrutura inclusiva do pós BEPS, e, em 2017, começou a trabalhar na questão119. A
ação foi tomada em relação aos impostos de consumo120. O caminho tomado
pelo projeto da OCDE e pela BEPS, em relação à tributação da economia digital, tem sido sinuoso, expondo tanto a complexidade do assunto quanto a
profunda divergência entre os países sobre a solução ideal. Uma característica
do trabalho não mudou: o entendimento de que algum meio da reforma subs-
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Isso é evidenciado pela OCDE, identificando a “[a]plicação de conceitos de tratados de lucros
derivados da entrega de bens de serviços digitais” como uma área de pressão chave que deve ser
abordada pelo projeto BEPS, posteriormente refletida no item 1 da ação. Ver OECD, A ddressing
Base Erosion and Profit Shifting, supra nota 16, em 47.
Ver, i.e., Charles Duhigg & David Kocieniewski, How Apple Sidesteps Billions in Taxes, N. Y. Times,
Apr. 28, 2012, at A1; Jesse Drucker, Google Revenues Sheltered in No-Tax Bermuda Soar to $10 Billion,
Bloomberg (Dec. 10, 2012, 12:01 AM), https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-12-10/google-revenues-sheltered-in-no-tax-bermuda-soar-to-10-billion (ultimo acesso em 14/02/2019); Richard Waters, Microsoft’s Foreign Tax Planning Under Scrutiny, Fin. Times (07/06/2011, às 2h38).
No entanto nenhuma recomendação final foi fornecida e da para nenhuma ação prática foi inicialmente tomada para, na verdade, estabelecer um fórum de acompanhamento da mesma forma
que já foi feito em relação a outros itens, como os aspectos tributários de consumo dos itens da
ação 1, 14 e 15. Ver OECD, A ddressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 –
2015 Final R eport, supra nota 23, em 13; OECD, M aking Dispute R esolution Mechanisms More
Effective, Action 14 – 2015 Final R eport, em 37-41; OECD, Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, Action 15 – 2015 Final R eport.
Gerando um relatório provisório: OECD, Tax Challenges A rising from Digitalisation – Interim
R eport 2018, supra nota 23, prometendo um relatório final em 2020, seguido de outro relatório
aparentemente provisório: OECD, Public Consultation Document: A ddressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy (12/02/2019) [doravante OECD, P ublic Consultation
Document], cada documento é significativamente divergente do seu predecessor.
A discussão sobre impostos está além do escopo deste artigo. Para mais informações sobre isso,
ver, i.e., Walter Hellerstein, A Hitchhiker’s Guide to the OECD’s International VAT/GST Guidelines, 18
Fla. Tax. R ev. 589 (2016).
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tantiva é necessária porque as regras atuais são inadequadas121.
A inadequação das atuais regras e a urgência da reforma foram ainda
mais expostas por ações unilaterais por vários países, dos quais foram simultaneamente participantes nos esforços para chegar a um consenso sobre o
assunto122.
Finalmente, vários grupos, incluindo grupos especialistas de políticas123,
instituições internacionais124, instituições europeias125, grupos de economistas
acadêmicos126, ONGs127 e o governo francês, pioneiro no estudo quantitativo
da questão128, gravaram informações sobre a ineficácia da tributação da economia digital sob as normas vigentes do sistema de tributação internacional.
II.2. Reforma Fundamental e Técnica
Os dados avassaladores sobre a incapacidade de os países tributarem
adequadamente a economia digital foram precedidos por uma bolsa de estudos florescente, prevendo tanto essa futilidade quanto explicando os problemas legais que a causam129. O projeto BEPS ecoou grande parte da mesma
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Ver, i.e., OECD, Tax Challenges A rising from Digitalisation – Interim R eport 2018, supra nota
23, em 18-20.
Para uma revisão e análise mais detalhadas de algumas dessas ações, ver infra Part III.A. Isso foi
reconhecido e parcialmente revisado também pelo relatório provisório, OECD, Tax Challenges
A rising from Digitalisation – Interim R eport 2018, supra nota 23, cap. 4.
Ver, i. e., BEPS Monitoring Group, Tax Challenges of the Digital Economy (Oct. 2017), Disponível em https://bepsmonitoringgroup.files.wordpress.com/2017/10/digital-economy.pdf (último
acesso em 15/02/ 2019).
Ver, i.e., Alex Cobham & Petr Janský, Global distribution of revenue loss from tax avoidance: Re-estimation and country results (WIDER Working Paper 2017/55, 2017), disponível em https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/wp2017-55.pdf (último acesso em 15/02/2019).
Ver, i.e., European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, COM (2018) 146, 4 (“empresas com modelos de negócios digitais pagam
menos da metade da taxa de imposto do que empresas com modelos de negócios tradicionais”).
Ver, i.e., France Strategie, Taxation and the Digital Economy: A Survey of Theoretical Models
– Final R eport (Feb. 26, 2015), disponível em https://www.strategie.gouv. fr/sites/strategie.gouv.fr/
files/atoms/files/ficalite_du_numerique_10_mars_corrige_final.pdf
(último
acesso
em
15/02/2019).
Ver, i.e., Why Sabmiller Should Stop Dodging Taxes in Africa, Actionaid.org, https://www.actionaid.
org.uk/sites/default/files/doc_lib/calling_time_on_tax_avoidance.pdf.
(último
acesso
em
15/02/2019); Petr Jansky & Alex Prats, Multinational Corporations and the Profit-Shifting Lure of Tax
Havens (Christian Aid Occasional Paper No. 9, 2013), https://www.christian aid.org.uk/sites/default/files/2017-08/multinational-corporations-profit-sharing-lure-tax-havens-march-2013.pdf
(último acesso em 15/02/2019).
Pierre Collin & Nicolas Colin: Report from the Task Force on Taxation of the Digital Economy,
2013. English translation, disponível em https://www.hldataprotection.com/files/2013/06/Taxation_Digital_Economy.pdf (último acesso em 15/02/2019).
Ver, i.e., Ring, Exploring the Challenges of Electronic Commerce Taxation through the Experience of Financial Instruments, 51 Tax L. R ev. 663 (1996); Reuven S. Avi-Yonah, International Taxation of
Electronic Commerce, 52 Tax L. R ev. 507 (1997); Arthur J. Cockfield, The Law and Economics of Di-
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análise130, ainda que cada vez mais com uma voz muda que é atribuída à política em questão e não dos países que enfrentam os desafios da tributação da
economia digital usando as regras atuais. A inevitabilidade de declarar algum
sucesso das medidas da BEPS e, mais importante, a natureza baseada em consenso da OCDE, que simplesmente não pode inovar quando seus membros
genuinamente discordam sobre a solução ideal para os desafios, são desafios
que todos os governos enfrentam131.
Seria útil, portanto, rever as falhas precisas das regras atuais relativas à
sua incapacidade, não fraqueza, para taxar efetivamente a economia digital,
oferecendo apoio teórico ao caso empírico que exige a reforma. Observe, mais
uma vez, que este Artigo, alinhado com a agenda da BEPS, assume que a reforma do sistema de tributação internacional deve ser gradual, baseada na
preservação da tributação do rendimento das empresas e na maioria dos princípios atuais do sistema. Isso significa que uma discussão sobre a substituição
do sistema atual por um plano baseado no consumo está além do escopo deste Artigo132.
O primeiro e mais óbvio desafio é o domínio da presença física na regra
de tributação do lucro das empresas. Existe um consenso de que os países não
devem tributar empresas estrangeiras (tipicamente identificadas por residência) a não ser que tais companhias (ou indivíduos)133 participem suficientemente da economia doméstica, com medidas de suficiência em termos de
presença física em um país. A quase regra universal rastreia a norma dos tratados fiscais incorporada no Artigo 5 do OECD Model, usando a terminologia
da PE. Essa é uma regra limite que, em primeiro lugar, determina presença
física para a tributação doméstica da renda de negócios de uma empresa estrangeira e, em segundo lugar, esclarece que a presença mínima e trivial não
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gital Taxation: Challenges to Traditional Tax Laws and Principles, 56 Bull. Int’l Fiscal Documentation 606 (2002); LI, International Taxation in the Age of Electronic Commerce: A Comparative
Study, supra nota 110; Lee, Impact of E-Commerce on Allocation of Tax Revenue Between Developed
and Developing Countries, supra nota 10.
Ver, i.e., OECD, A ddressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final
R eport, supra nota 23, em 78-82.
Ver, i.e., OECD, Tax Challenges A rising from Digitalisation – Interim R eport 2018, supra nota
23, em 90, 108. Compare, i.e., id. 245 (“Essa evidência inicial do impacto e implementação de
algumas medidas chave da BEPS é muito promissora para a resolução de preocupações de não
dupla taxação exacerbadas pela digitalização”) com, i.e., id. 312 (“[H]á uma percepção crescente
de que as medidas da BEPS não abordarão os desafios fiscais que têm um impacto mais amplo
com a alocação de direitos de tributação entre diferentes jurisdições”).
Embora haja muitas boas razões para considerar uma reforma tão fundamental. Ver, i.e., David
F. Bradford, Commentary: Electronic Commerce and Fundamental Tax Reform, 52 Tax L. R ev. 561
(1997).
As regras para os indivíduos são basicamente as mesmas. Este Artigo concentra-se na narrativa
firme para mais clareza.
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pode justificar tal tributação – apenas uma presença suficientemente significativa (permanente).
A premissa implícita para essa norma tem sido que toda presença comercial significativa exigiria presença física significante no país, em que se obtém
a renda, o que torna justo para a jurisdição local tributar a renda relacionada
a tal presença. O poder dessa regra está na intuição de que a presença doméstica justifica a tributação, porque tal intuição forja a legitimidade da norma
que eventualmente tornou-se universal. A suposição na base desta norma não
se aplica a empresas operando na economia digital, uma vez que elas não
precisam ter presença física onde geram lucros.
Consequentemente, a norma básica para tributar a receita da empresa
não pode ser usada para tributar essas empresas. A preservação da norma
básica exige uma analogia digital ao teste de presença física, que é exatamente o objetivo das soluções baseadas em nexus analisadas abaixo134, ainda que
tal analogia careça inerentemente da legitimidade intuitiva que a regra da
presença física aprecia. Exige uma nova formulação do nexus para se ajustar
à economia digital, uma formulação que está além do mero ajuste da regra
atual, exigindo, em primeiro lugar, o estabelecimento da compreensão básica
da justificativa para a consequente divisão das bases tributárias entre países e,
em segundo lugar, o acordo sobre os detalhes da regra, acordo que poderia
angariar aceitação pelo grupo divergente de países com interesses divergentes
(alguns dois quais vão necessariamente perder receita como resultado do novo
arranjo), em suma, uma ordem alta que claramente equivale a uma reforma
fundamental.
Um segundo pilar do sistema de tributação internacional é sua dependência no paradigma fonte/residência, traduzido na norma da divisão de bases tributárias gerais para tributar residentes sobre sua renda mundial e não
residentes sobre sua renda de fonte doméstica. Esse paradigma depende de
uma compreensão universal dos conceitos de residência e fonte. As regras de
residência para os indivíduos foram efetivamente harmonizadas, já as regras
de residência para corporações se mostraram impraticáveis, mesmo quando
os países concordaram com uma articulação mútua de um teste de residência
corporativa (como o comum “lugar de gerenciamento eficaz”).
Eles não conseguiram chegar a uma interpretação suficientemente semelhante de tal teste, levando o projeto BEPS a recomendar a eliminação de um
teste de desempate para uma residência corporativa e, portanto, deixando o
assunto para os parceiros do tratado resolverem entre si mesmos o acordo
mútuo135. A fonte do problema era a analogia entre humanos e corporações,
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Ver infra Part III.B.
Ver OECD Model Art. 4(3).
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como se a pessoa corporativa, como um ser humano, conduzisse negócios
principalmente onde estivesse localizada, e a locação é determinada com base,
principalmente, em atributos físicos facilmente observados. Atributos que são
facilmente manipuláveis, no caso de corporações, e, mais importante, sem
sentido, uma vez que os negócios corporativos podem ser facilmente conduzidos em locais sem relação com a residência técnica legal da ficção que chamamos de corporação. As empresas que participam da economia digital enfrentam menos restrições ao estabelecer sua residência para fins fiscais, porque
elas dependem muito menos de fatores físicos, como pessoas e equipamentos,
e mais em computadores que poderiam estar localizados essencialmente em
qualquer lugar para executar suas principais funções de negócios.
As regras da fonte apresentam um quadro semelhantemente problemático, apesar da universalidade essencial das próprias regras. A maioria das regras de origem tem pouca base em economia ou qualquer outro paradigma
explicativo, uma vez que seu papel é facilitar a divisão de bases de impostos
entre jurisdições onde tal divisão é arbitrária no sentido de que não é baseada
em nenhuma teoria normativa, mas em uma necessidade política. Elas apenas
exigem aceitação ou legitimidade para desempenhar suas funções. As regras
atuais da fonte alcançaram legitimidade necessária, pelo menos para outros
fins diferentes da tributação da economia digital. A maioria das regras depende da residência, localização física dos bens, pessoas ou transações identificáveis, como as vendas. Essas bases para as regras tradicionais de fonte não foram aprovadas, a maior parte, no contexto da economia digital: residência,
como explicado acima, é particularmente manipulável e difícil de determinar
nesse contexto, presença física não tem sentido, e os bens e transações “acontecem” em nenhum lugar. A tributação na fonte da economia digital tem se
provado impossível de acordo com o atual sistema de tributação internacional.
Um terceiro pilar do sistema tributário internacional é regime de alocação de lucros para transações com partes relacionadas (não mercantis). Estas
incluem as regras para alocação de lucros PE (i.e. entre a corporação e sua
filial) e as regras de preços de transferência para alocação de lucros entre as
partes relacionadas (cada uma delas é uma entidade separada) envolvidas em
transações não mercantis. Aqui surgiu também uma norma essencialmente
universal, exigindo que transações não mercantis fossem precificadas por
analogia com transações de mercado “comparáveis”, seguindo o padrão de
comprimento do braço (ALS). A ideia por trás desse padrão é prevenir a manipulação, resultando na minimização inapropriada de impostos por empresas multinacionais, que controlam completamente os preços das transações
entre empresas; essa ausência de transferência de preços resultaria na transferência de lucros de alta para baixa jurisdição fiscal, roubando a primeira
receita devida. A aplicação da ALS é difícil no melhor dos tempos, mas a
economia digital apresenta desafios únicos:
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a) As empresas que participam da economia digital transacionam
mais em intangíveis significativamente do que outras multinacionais e muitas vezes geram a maior parte de sua renda dessas transações, e as atuais regras de preços de transferência não estão equipadas para lidar com transações sofisticadas em intangíveis136;
b) A ALS depende de determinações de residência que são especialmente difíceis de manipular para empresas da economia digital137,
permitindo graus adicionais de liberdade em sua análise de transferência de preços138;
c) A análise da ALS depende fortemente das avaliações de risco, que
são difíceis de quantificar e verdadeiramente impossíveis de avaliar
em um exercício de divisão de bases de impostos entre duas jurisdições, quando o assunto de divisão é o lucro de uma empresa de
economia digital, porque essa empresa poderia essencialmente
mudar as manifestações de risco para quaisquer jurisdições que
quisesse139, um problema identificado, mas não resolvido pelo projeto BEPS140;
d) A ALS é mal projetada para lidar com empresas altamente integradas no tipo que domina a economia digital.
Em conclusão, nem a realidade factual nem a base teórica por trás do
atual sistema de tributação internacional poderia apoiar a afirmação e que tal
sistema é capaz de taxar adequadamente a economia digital sem uma reforma
significativa.
II.3. Consequências ao Bloqueio da Reforma
Para completar o argumento a favor da necessidade da reforma, este
Artigo argumenta que bloquear tal reforma é arriscado e indesejável. O maior
risco de esperar é o próprio sistema tributário internacional que essa abordagem conservadora pretende preservar. Vários países, todos os participantes
do projeto BEPS e o trabalho na ação 1 da BEPS, já promulgaram ações multilaterais para tributar a economia digital141. Essas medidas variam, como é
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Ver, i.e., BENSHALOM, Ilan. Rethinking the Source of the Arm’s Length Transfer Pricing Problem, 32
Va. Tax R ev. 425 (2013); BRAUNER, Yariv., Value in the Eye of the Beholder: The Valuation of Intangibles for Transfer Pricing Purposes, 28 Va. Tax R ev. 79 (2008).
Ver, i.e., VANN, Richard J. Taxing International Business Income: Hard-Boiled Wonderland and the
End of the World, 2 World Tax J. 291 (2010).
Id.
Id.
Ver OECD, A ligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation, Actions 8-10 – 2015 Final
R eports.
Ver infra Part III.A.
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esperado de ações descentralizadas que respondem a necessidades particulares, interesses e políticas internas de cada país separadamente. Uma vez que
as medidas unilaterais começam a dominar o sistema, a padronização e a
coerência do sistema tributário internacional sofrem, ameaçando sua estabilidade, especialmente quando os países, que estão se precipitando, são nações
poderosas, prejudicando naturalmente a confiança das nações menos poderosas no esforço de cooperação do pós BEPS (através da estrutura inclusiva),
que é precisamente o oposto do efeito desejado.
III. Alternativas de Reformas Viáveis e suas Deficiências
Sete anos após o lançamento do projeto BEPS, a OCDE, agora no formato de estrutura inclusiva, ainda está trabalhando em possíveis soluções para
enfrentar os desafios apresentados pela economia digital com uma visão de
construir um consenso entre as partes interessadas em torno de uma solução
padrão. O trabalho tem sido lento, e a estrada, acidentada, fazendo com que
o trabalho mudasse seu foco do longo dos anos, mas, no presente, várias propostas foram apresentadas e avaliadas por organizações internacionais, países
individualmente, contribuintes (entidades empresariais), acadêmicos e outros
especialistas em tributação. Este Artigo contribui para este discurso com elaboração da solução de retenção e demonstração de suas vantagens sobre outras propostas, tarefa assumida por esta Parte. A Parte começa, no entanto,
com uma revisão das respostas atuais dos países, todos tomando medidas enquanto participam do esforço da BEPS para alcançar um consenso universal,
de forma controversa “precipitando-se” com uma visão para influenciar o
consenso final, por frustração com o ritmo ou direção do trabalho da BEPS,
ou simplesmente porque “poderiam” aproveitar de oportunidades políticas
para avançar seus interesses, pelo menos até que uma solução global seja adotada, se for possível.
III.1. Respostas Atuais dos Países para a Ação 1 da BEPS
Uma revisão das respostas dos países aos desafios de tributar a economia
digital enquanto o projeto BEPS está trabalhando em uma solução padrão
global é importante para contextualizar a comparação que esta Parte faz. Em
primeiro lugar, as medidas atuais adotadas e implementadas por países servem como experiências naturais de tipos, contribuindo para a avaliação tanto
técnica quanto viabilidade política das várias soluções. Em segundo lugar,
embora seja muito cedo para avaliar o impacto e a eficácia dessas medidas,
pode-se aprender a partir das respostas e avaliações das medidas sobre possíveis méritos e desvantagens da várias propostas. Em terceiro lugar, essas medidas expõem os aspectos políticos do discurso tributário da economia digital, a fragilidade do atual sistema tributário internacional (incapacidade de
impedir que as partes interessadas parem de se precipitar, a ineficácia das
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regras atuais) e as posições de poder relativas ao sistema, permitindo que alguns países se tornem desonestos e, ao mesmo tempo, liderem o esforço de
construção de consenso sem se preocupar com o impacto de tais ações em sua
posição no futuro do sistema tributário internacional, enquanto outros países
(mais notavelmente a Índia) percebem seu poder recém-adquirido para influenciar no processo e assegurar seus interesses, ignorados até os tempos de
hoje, sejam considerados no desenvolvimento de uma solução baseada no consenso, se possível.
Talvez os mais famosos, o Reino Unido142 e a Austrália143, tenham adotado os impostos sobre lucros diferidos (DPT, sigla em inglês), coloquialmente
conhecidos por impostos do Google. O DPT do Reino Unido foi a primeira
medida unilateral notável no contexto da ação 1 da BEPS. Ela impõe um imposto de 25% (maior do que a taxa normal de imposto para empresas do
Reino Unido) sobre lucros diferidos, que englobam os lucros de empresas estrangeiras gerados pela provisão de bens e serviços no Reino Unido sem uma
PE, e lucros gerados por determinadas transações entre empresas sem substância econômica e não totalmente tributadas no Reino Unido144. A DPT australiana, a uma taxa de 40%, é aplicável desde 1º de julho de 2017 e foi precedida por uma alteração relacionada ao GARR australiano, em vigor desde
janeiro de 2016, denominada lei multinacional de anti evasão fiscal (MAAL,
sigla em inglês), conferindo poder às autoridades fiscais para aplicar uma penalidade de até 120% do imposto adicional imposto a grandes entidades (geralmente grupos consolidados com um volume de negócios superior a 1 bilhão de AUD), cumprindo determinados testes de evasão fiscal. Ambas as
medidas incluem múltiplos testes e exceções e parecem ser projetadas para
obrigar as multinacionais a se tornarem efetivamente contribuintes (e provedores de informações). Ambos os impostos pode estar expostos a desafios legais145 e políticos146. Embora não visasse diretamente as características da eco-
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UK: Finance Act (FA) (2015). Ver também HMRC, Diverted Profits Tax Guidance (atualizado em
dezembro de 2018), disponível em https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system
/uploads/attachment_data/file/768204/Diverted_Profits_Tax_-_Guidance
December_2018_.pdf (ultimo acesso em 21/02/2019).
Australian Tax Office, Practical Compliance Guideline, PCG 2018/5, disponível em www.ato.gov.
au/law/view/document?DocID=COG/PCG20185/NAT/ATO/00001 (último acesso em 21/02/2019).
Ver HMRC, Diverted Profits Tax Guidance, supra nota 142.
O mais importante é a compatibilidade com os tratados tributários e a legislação da EU. Ver, i.e.,
NEIDLE, Dan. The Diverted Profits Tax: Flawed by Design?, 2015 British Tax R ev. 147 (2015) (levantando preocupações, especialmente no que diz respeito à compatibilidade com a legislação da
UE); BAKER, Philip., Diverted Profits Tax: a Partial Response, 2015 British Tax R ev. 167 (2015)
(argumentando que a DPT deve ser compatível com a legislação da UE).
Principalmente devido ao impacto desestimulante sobre o investimento direto, ver, i.e., NGUYEN, Khiem (Jonathan). Australia’s New Diverted Profits Tax: The Rationale, the Expectations and the
Unknowns, 71 Bull. Int’l Tax’n 513 (2017).
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nomia digital, a DPT foi claramente projetada para combater estruturas específicas usadas por empresas multinacionais americanas que dominavam a
economia digital, mais especificamente a estrutura da Google “sanduíche
duplo irlandês e holandês”147. Essa solução é, portanto, muito imperfeita e
repleta de problemas legais que não poderia ser, e não foi, apresentada como
uma solução global em potencial; é a solução unilateral prototípica que desconsidera o impacto em outros países e uma medida que só poderia ser imposta, pelas economias mais poderosas que acreditam que poderiam obrigar
unilateralmente as multinacionais a se submeterem a seu escrutínio.
Vários outros países adotaram versões da solução nexus, ou PE virtual.
Israel efetivamente adotou essa solução através de uma lei interna de interpretação circular, de modo a permitir tributação de presença econômica semelhante à PE148. A circular estabelece critérios para a identificação de presença
econômica significativa, incluindo: operação principalmente através da internet e da realização de atividades como identificar clientes, coletar ou analisar
informações do mercado israelense, fornecer serviços ao cliente em Israel e
desenvolver ou manter um site em hebraico149. Por fim, a circular esclarece
que a análise da agência de PE deve se aplicar também para PE virtual, dando
um exemplo de um agente de partes relacionadas em Israel que toma todas as
decisões chave em relação a conclusão de contratos (a aprovação formal de
contribuinte estrangeiro não reverte o status de PE). As empresas residentes
em países que não têm tratado devem se sair pior sob essas regras desencadeando o tratamento de PE, mesmo com um volume mínimo das atividades
mencionadas acima. A circular já foi implementada com avaliações emitidas
para a maior multinacional operando em Israel sem presença física, apesar do
conflito óbvio entre a posição israelense e a do projeto BEPS, sobre o qual as
autoridades fiscais israelenses supostamente dependem e sua interpretação150.
Espera-se que a Índia adote uma abordagem similar com novas regras que
devem entrar em vigor em 1º de abril de 2019, depois da falha em fazê-lo por
meio da interpretação das atuais regras de PE de uma forma similar à de Is-
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Ver exemplos em HMRC, Diverted Profits Tax Guidance, supra nota 142.
Israeli Tax Authority, Circular 04/2016 (11/04/2016). A circular incluía mais esclarecimentos do
que os mesmo contribuintes que também estão sujeitos ao VAT (sigla em inglês para imposto sobre o valor agregado) em Israel.
Observe que estas e outras atividades não serão consideradas preparatórias ou auxiliares. Indicadores similares incluem atividades substanciais de propaganda, marketing e atividades de relacionamento com o cliente em Israel, um número grande de contratos com clientes israelenses
online, um número grande de residentes israelenses usando serviços online oferecidos pelo contribuinte estrangeiro e serviços online voltados para clientes residentes israelenses, em hebraico
ou usando opções de pagamento em moeda israelense. Id.
Ver, i.e., William Hoke, eBay Israel Hit With $43.5 Million Tax Assessment, 2018 WTD 82-7 (27/4/
2018).
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rael151. A Eslovênia adotou em 2017 uma expansão mais limitada de “local fixo
de negócios” para incluir plataformas online (Airbnb, Uber)152. A Hungria
adotou um imposto sobre o rendimento líquido dos serviços de publicidade,
baseado no destino do anúncio e na localização do público alvo (i.e., sem necessidade de presença física na Hungria)153. Vários outros países consideraram
seriamente a adoção de regras semelhantes ou interpretações, mas ainda não
o fizeram154. Finalmente, a Comissão Europeia propôs em 21 de março de
2018 uma diretiva para uma solução de longo prazo para tributar a economia
digital baseada na abordagem do nexus e na ideia da presença econômica
significativa155. Ainda, em paralelo, a Comissão propôs uma chamada solução
provisória na forma de um “imposto sobre serviços digitais”, que atraiu a
maior parte do interesse conforme explicado abaixo, deixando a proposta do
nexus pouco desenvolvida, pelo menos no presente156. A Itália adotou em
2017, efetivamente em 1º de janeiro de 2019, um plano de retenção que parece ser híbrido entre uma solução de retenção e uma taxa de equalização157.
A Índia escolheu adotar uma diferente versão da solução orientada para
a fonte com sua versão da taxa de equalização, que foi a primeira a implementar158. A taxa de 6% foi imposta em junho de 2016159, após perdas judiciais do
governo na Índia tentando tributar as multinacionais na Índia com base na
analogia às regras tradicionais da PE160. Ela é imposta ao montante bruto
pago pelos contribuintes na Índia a não residentes (a não ser que eles tenham
um PE na Índia) para publicidade online e serviços relacionados acima de um
valor limite161. Essa taxa está sujeita a vários desafios legais, o mais importante, entre eles, é sua incompatibilidade com os tratados fiscais; proponentes
argumentam que os tratados não se aplicam à arrecadação de impostos, uma
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Ver também OECD, Tax Challenges A rising from Digitalisation – Interim R eport 2018, supra
nota 23, em 138.
Slovak Republic, Income Tax Law, Sec. 16, para. 2. Ver OECD, Tax Challenges A rising from Digitalisation – Interim R eport 2018, supra nota 23, em 135-36.
Id. em 145.
Ver, i.e., id. em 160 n. 5.
COM(2018) 147 Final.
Ver COM(2018) 148 Final, infra nota 164.
Ver OECD, Tax Challenges A rising from Digitalisation – Interim R eport 2018,supra nota 23, at
143.
A ideia da taxa de equalização foi apresentada pelo relatório final da ação 1. Ver OECD, A ddressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final R eport, supra nota 23, em
115-17.
Capítulo VIII of Finance Act, 2016. Ver, i.e., Sagar Wagh, The Taxation of Digital Transactions in
India: The New Equalization Levy, 70 Bull. Int’l Tax. 538 (2016).
Ver, i.e., Marnix Schellekens, Report on Seminar H: Recent developments in international taxation in IFA’s 70th Congress in Madrid (IBFD Online, 26/09/2016).
Ver, i.e., Wagh, The Taxation of Digital Transactions in India: The New Equalization Levy, supra nota
159.
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vez que essa taxa não tem como objetivo o lucro líquido, ainda será difícil diferenciar a imposição de impostos retidos na fonte que são universalmente
aceitos no lugar de impostos de renda162. Além disso, se a taxa não estiver sujeita às regras de tratados fiscais, não deverá se beneficiar da isenção fiscal no
país do contribuinte, resultando em dupla tributação. Discussões com autoridades indianas revelam que a taxa foi promulgada por frustração com a incapacidade de a Índia expandir as regras de PE dentro da BEPS para incluir a
presença digital: a Índia vai permitir que multinacionais evitem o imposto,
declarando a PE na Índia, aplicando as regras de atribuição normais, e a Índia parece preferir uma solução negociada (esperançosamente baseada em
tratados) que lhe permita impor suficientemente uma tributação baseada na
fonte163. A Comissão Europeia, como já foi mencionado, fez, em 21 de março
de 2018, uma proposta para um imposto provisório sobre serviços digitais
(DST, sigla em inglês) a uma taxa de 3% sobre o rendimento de prestação de
determinados serviços, incluindo: propaganda, transmissão de dados sobre
usuários que foram gerados a partir de atividades em interfaces digitais e
“serviços de intermediação” ou plataforma online, todos baseados na participação significativa do usuário na criação de valor de serviços relevantes, que
é a justificativa para o imposto com base na origem/destino164. O DST destinase a aliviar a pressão dos Estados Membros da UE para tributar a economia
digital enquanto uma solução padrão global está sendo negociada165. O DST
é essencialmente equivalente à taxa de equalização indiana, ainda que no
contexto europeu ela tenha sofrido ampla crítica sobre sua legalidade e sabedoria política166, especialmente quando apresentadas como medidas provisórias, eventualmente rejeitadas pelos Estados Membros, mas que ainda não
desapareceram, uma vez que o Parlamento Europeu lançou uma nova iniciativa para reavivar uma proposta de forma mais ampla167. O Reino Unido, a
Espanha, a França e a Áustria anunciaram que adotarão versões nacionais dos
DSTs168. Pode-se observar a pressão nos governos e organizações internacio-
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Ver, i.e., Amar Mehta, Equalization Levy Proposal in Indian Finance Bill 2016: Is It Legitimate Tax
Policy or an Attempt at Treaty Dodging, 22 A sia-Pac. Tax Bull. 2 (2016).
Ver, i.e., Marnix Schellekens, Report on Seminar H: Recent developments in international taxation in IFA’s 70th Congress in Madrid (IBFD Online, 26/09/2016).
COM(2018) 148 Final.
Id.
Ver, i.e., Georg Kofler & Julia Sinnig, Equalization Taxes and the EU’s ‘Digital Services Tax,’ 47 Intertax 176 (2019).
Ver, i.e., Teri Sprackland, European Parliament Votes for Strong Digital Services Tax, 2018 WTD
241-10 (14/12/ 2018).
Como fez a Coréia, for a da União Europeia. Ver, i.e., William Hoke, Austria to Introduce Digital
Services Tax, 2019 WTD 1-2 (Jan. 2, 2019). Ver também Alvaro de Juan Ledesma, Spain: Digital
services tax approved by government, IBFD Online (Jan. 24, 2019).
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nais “para fazer alguma coisa” sobre tributação na economia digital, e a coisa
mais fácil é impor um novo imposto bruto, definido de forma grosseira, que
tenha a ótica de uma resposta política forte mesmo quando sua legalidade é
colocada em dúvida, uma questão que seria resolvida no futuro menos premente. A identificação típica dessas medidas como medidas provisórias ajustase a essas táticas; mas é desonesto, uma vez que as medidas provisórias forem
implementadas, haverá menos vontade política para pressionar pela implementação das medidas permanentes, baseadas em medidas de consenso, e,
mais importante ainda, não está claro quanto tempo levará para chegar a tal
consenso, se possível, lembrando-nos do clichê de que medidas provisórias
são as mais permanentes de todas. Os impostos sobre volumes de negócios,
semelhantes à taxa de equalização, em todos os aspectos relevantes, também
foram promulgados em alguns países, como Argentina169 e França170. Finalmente outros países adotaram diferentes medidas que envolvem a tributação
da economia digital, ainda que em outras foras do que as soluções mais compreensivas na agenda internacional171.
Embora além do escopo deste Artigo172, vários países adotaram novas
regras para tributar a economia digital com seu IVA173, alguns seguindo o
trabalho da OCDE sobre medidas semelhantes174.
III.2. A Abordagem do Nexus
O termo “nexus” é um tanto impreciso175, mas o uso do termo difundiuse na dependência de um nexus implícito entre um item de renda e um território para ampliar o conceito tradicional de PE, contido no artigo 5 tanto da
OCDE quanto do Modelo de Convenções Fiscais da ONU. O Artigo 5 já inclui
extensões físicas e pessoais ao conceito de PE, contidas nos artigos 5(1) a 5(3)
e 5(5) dos Modelos, os quais poderiam ser considerados manifestações da
abordagem do nexus176, no entanto, no contexto da tributação da economia
digital, o termo “abordagem de nexus” refere-se às várias iniciativas para in-

169

170

171

172
173

174
175

176

Imposto em nível provincial. Ver, i.e., Jimena Milessi, Argentina’s Journey to a Digital VAT, 90 Tax
Notes Int’l 47 (2018).
Imposto sobre transferências de conteúdo audiovisual. Ver OECD, Tax Challenges A rising from
digitalisation – Interim R eport 2018, supra nota 23, em 146.
Ver, i.e., Romero J. S. Tavares & Aline Dias, What will a Post-BEPS Latin America Look Like?, 83 Tax
Notes Int’l 551 (2016) (discutindo o Chile ao adotar uma ampla exigência de relatório referente
à economia digital).
Ver infra Part III.E.
Ver, i.e., Slim Gargouri, Argentina Enacts VAT Rules for Nonresidents’ Digital Services, 2018
WTD 88-14 (07/05/2018).
OECD, International VAT/GST Guidelines 12/04/2017).
E, para piorar as coisas, é frequentemente usado no contexto da tributação estadual e local dos
EUA.
Bem como as disposições comuns do “serviço PE”, como a do artigo 12ª do Modelo da ONU.
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cluir (tanto no nível do tratado quanto no direito interno) um conceito ampliado e PE virtual ou Presença Econômica Significativa (Digital) e regras correspondentes para atribuir lucros a essa PE recém-criada.
III.2.1. A Solução Virtual do PE
Apesar da terminologia, a regra de Presença Econômica Significativa é
realmente sobre como modificar o conceito de PE para a era digital, sugerindo que pode haver uma PE virtual, que significa uma PE totalmente dissociada dos atuais requisitos de presença física e pessoal, que, tradicionalmente,
caracterizaram a PE. A existência de uma PE Virtual poderia hipoteticamente
depender de: (1) um fator de receita identificado, com um limite alto177 (preferencialmente) de receitas brutas geradas por transações remotas178, calculando uma base de grupo179; combinado com outros (2) fatores digitais, na
forma de nomes de domínios locais, plataformas digitais locais ou opções de
pagamentos locais180; ou (3) fatores baseados no usuário, como usuários ativos
mensais, contrato e conclusão online ou dados coletados181.
Essa nova definição de uma PE Virtual não é atualmente muito diferente
da proposta recentemente em trabalho acadêmico182, na “Proposta Diretiva de
Significante Presença Digital da UE”183, e, em menor escala, por regulamen-
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Destina-se a minimizar os encargos administrativos fiscais para as administrações, assim como os
encargos de conformidade para o contribuinte. Ver OECD, A ddressing the Tax Challenges of
the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final R eport, supra nota 23, em 108.
Uma referência a transações “digitais” é evitada para não tratar outras transações “remotas” (por
correio ou transações telefônicas) de forma diferente. Id.
Uma base de entidade separada deve ser evitada para prevenir uma fragmentação artificial das
atividades de venda à distância. Id.
Id. em 109.
Id. em 110-11.
Hongler e Pistone referem-se à prestação de serviços digitais utilizada por mais de mil usuários
mensais se o montante total da receita devido aos serviços acima mencionados em outro Estado
Contratante exceder um volume de negócios mínimo a ser determinado. Hongler e Pistone, Blueprints for a New PE Nexus to Tax Business Income in the Era of Digital Economy, supra nota 17. Na
verdade, a proposta deles combina um fator de receita com um fator baseado no usuário. Ver
também Yariv Brauner & Pasquale Pistone, Adapting Current International Taxation to New Business
Models: Two Proposals for the European Union, 71 Bull. Int’l Tax’n 681, 683 (2017) [doravante]
Brauner & Pistone, Adapting Current International Taxation to New Business Models].
O Artigo 4 (3) da “Proposta Diretiva de Significante Presença Digital da UE” prevê que a “presença significativa digital” seja considerada para existir num Estado Membro se os serviços digitais
forem prestados através e uma interface digital e em uma ou mais condições que seguem: (a) a
proporção do total das receitas obtidas nesse período fiscal e resultante do fornecimento desses
serviços digitais para usuários localizados nesse Estado Membro excede 7.000.000 EUR; (b) o
número de usuários de um ou mais desses serviços digitais localizados nesse Estado Membro
nesse período fiscal excede 100.000; (c) o número de contratos de negócios para o fornecimento
de qualquer serviço digital que for concluído no período fiscal por usuários localizados nesse
Estado Membro for superior a 3.000.
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tação referente às PEs Virtuais184.
A proposta tem vantagens significativas e continua na agenda oficial da
OCDE185, mas a PE Virtual traz também graves inconvenientes técnicos. A
violação do requisito de continuidade (i.e. a não existência de uma PE leva à
tributação zero), que está presente em PEs físicas tradicionais e pessoais, se
tornaria ainda mais dramática no novo nexus, em que a falta de uma única
unidade limite (dia, dólar, usuário ou consumidor) poderia levar a uma tributação completa da renda atribuível à PE Virtual até nenhuma fonte de tributação186. Além disso, definir o(s) limite(s) sobre o qual a PE Virtual é baseada
é uma tarefa difícil187; como um resultado, as regras finais seriam complexas
e difíceis de interpretar. As regras que definem os limites em relação às propostas existentes nas PEs Virtuais têm sido criticadas por serem vagas e ambíguas188, e, ao mesmo tempo, um pesadelo de complexidade e incerteza189. Na
mesma linha, os limites, particularmente os fatores baseados na receita do
usuário, podem ser fáceis para um potencial contribuinte evitar, o que, inevitavelmente, leva a que esses limites sejam projetados em uma base de grupo
relacionado em vez de uma base de entidade separada190 e, quaisquer limites
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Fiscal Em 1º de fevereiro de 2018, o Ministro das Finanças indiano apresentou o último orçamento do país contendo uma nova regra de fornecimento que se refere ao SEP baseado em dois fatores
alternativos: (1) o agregado de pagamentos resultantes de uma transação realizada por um não
residente durante o ano fiscal excedendo um montante ainda a ser prescrito ou (2) solicitação
sistemática e contínua de atividades comerciais ou interações com um número não prescrito de
usuários indianos por meios digitais. Por sua vez, a proposta do orçamento indiano definida pelo
SEP, alternativamente: (a) um mero fator de receita (em uma transação por base de transações) ou
(b) uma combinação de um fator baseado no usuário e um conceito totalmente definido de “solicitação contínua de negócios”. O limite da Presença Econômica Significativa da Índia foi justamente criticado pela sua imprecisão e ambiguidade. Ver Shilpa Goel, Indian 2018 Budget: New
Nexus to Tax Based on Virtual Presence, K luwer Int’l Tax Blog (Feb. 5, 2018), disponível em (http://
kluwertaxblog.com/2018/02/05/ indian-2018-budget-new-nexus-tax-based-virtual-presence/ último acesso em 22/08/2018). Israel adotou efetivamente também uma solução. Ver supra texto
acompanhando as notas 148-50.
Public Consultation Document, supra nota 119.
Para obter mais informações sobre a abordagem e evitar a regra de tudo ou nada, mesmo se não
relacionado a um VPE, ver Wolfgang Schön, International Tax Coordination for a Second-Best World
(Part I), 1 World Tax J. 67, 99-101 (2009). Pelo mesmo raciocínio relativo ao serviço PE ou virtual
PE, ver Báez Moreno & Brauner, WHT in the Service of BEPS Action 1, White Paper, supra nota
26, em 18.
Para uma melhor descrição dessas dificuldades, ver Daniel. W. Blum, Permanent Establishments
and Action 1 on the Digital Economy of the OECD Base Erosion and Profit Shifting Initiative – The Nexus
Criterion Redefined?, 69 Bull. Int’l Tax’n 314, 322-23 (2015) [doravante Blum, Permanent Establishments and Action 1 on the Digital Economy of the OECD Base Erosion and Profit Shifting Initiative].
Em relação ao novo nexus indiano a ser tributado em presença virtual, ver Goel, supra nota 184.
Em relação ao 2018 EU DST Directive Proposal,, ver Johannes Becker & Joachim English, EU
Digital Services Tax: A Populist and Flawed Proposal, K luwer Int’l Tax Blog (Mar. 16, 2018).
Como reconhecido pela OECD, A ddressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action
1 – 2015 Final R eport, supra nota 23, em 108, e pela OECD, Tax Challenges A rising from Digi-
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de vendas domésticas, à aplicação de regras antiabuso para tratar de acordos
artificiais (ou de revenda) com membros dos não grupos191. Embora, teoricamente, eficazes para garantir a integridade do sistema, tais regras acrescentariam a complexidade para as regras de limites já pesadas. Devido a tudo isso
acima, é evidente que as PEs Virtuais representam maiores desafios em relação à conformidade da execução. De fato, de acordo com as atuais propostas
que definem presença digital significativa, o estado onde a PE está localizada
deve ter consciência e ser capaz de controlar que um contribuinte não residente efetivamente exceda o(s) limite(s) em que se baseia o próprio conceito de EP
e, uma vez feito isso, também controlar a receita gerada e atribuível a essa
significativa presença digital. No contexto de uma empresa sem presença física no estado de origem, isso pode se mostrar extraordinariamente problemático.
No entanto os problemas acima são apenas pequenos problemas em
comparação ao que foi rotulado de calcanhar de Aquiles de todas as propostas
atuais que favorecem a nova PE Virtual192: a atribuição de lucros a qualquer
Estabelecimento Permanente (PE, sigla em inglês) recém-criado. Esses problemas merecem considerações separadas.
III.2.2. Foco nas Regras de Atribuição de Lucro
Propostas baseadas na abordagem nexus originalmente focavam na reformulação das regras tradicionais do nexus (ou PE) para acomodar a presença tributável não apenas na presença física, mas também na presença virtual.
Todo o trabalho da BEPS até 2018 essencialmente ignorou as regras complementares de atribuição de lucro que atualmente determinam a nova base tributária criada pela reforma das regras193.
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talisation – Interim R eport 2018, supra nota 23, at 188, for revenue-based factors. Tanto o 2018
EU Significant Digital Presence Directive Proposal, art. 4(3) quanto o 2018 EU Digital Service
Tax Directive Proposal, art. 4(6), segue essa recomendação. Ver supra notas 155& 164.
Reconhecida pela OECD, Tax Challenges A rising from Digitalisation – Interim R eport 2018,
supra nota 23, em 188-89, para os limites de vendas no mercado interno.
Ver, i.e., Li, Protecting the Tax Base in a Digital Economy, supra nota 75, em 445; Blum, Permanent
Establishments and Action 1 on the Digital Economy of the OECD Base Erosion and Profit Shifting Initiative, supra nota 187, at 322-23; Kofler et al., Taxation of the Digital Economy: ‘Quick Fixes’ or LongTerm Solution?, supra nota 72, at 529; Dale Pinto, E-Commerce and Source-Based Income Taxation
322 (2003); Schön, Ten Questions about Why and How to Tax the Digitalized Economy, supra nota 22;
Matteo Cataldi, The Attribution of Income to a Digital Permanent Establishment. In: Taxation in a
Global Digital Economy 143, 149 (Ina Kerschner & Maryte Somare eds., 2017); Adolfo Martín
Jiménez, BEPS, the Digital(ized) Economy and the Taxation of Services and Royalties, 46 INTERTAX
620, 624 (2018); OECD, A ddressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015
Final R eport, supra nota 23, em 111-12.
Sobre o escasso trabalho anterior da OECD sobre atribuição de lucros para um recém-criado PE
Digital, ver, i.e., Báez Moreno & Brauner, Reforming “Nexus”, supra nota 67.
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Em 29 de janeiro de 2019, a OCDE publicou uma nota política em nome
do quadro inclusivo relativo à tributação da economia digital194, seguida de
um Documento de Consulta Pública, publicado em 12/02/2019195, no qual fez
uma averiguação, mudando o foco para as regras de alocação de lucros. O
documento de consulta inclui uma linguagem diplomática vaga, declarando,
além disso, que tudo o que diz é “sem uma base de preconceito” e continua
com o compromisso de não cercear a economia digital. Está claro que ele responde à pressão de alguns poderosos membros da OCDE para mudar o rumo
das soluções exploradas pelo relatório final ação 1196: as propostas dos EUA e
do Reino Unido que se focam nas regras de alocação de lucro e a proposta de
imposto mínimo alemão/francês197.
A nota política afirma que o propósito do trabalho nessas duas soluções
é combater as ações unilaterais dos Estados, ações que ameaçariam a estabilidade do sistema tributário internacional em detrimento de todos198. Infelizmente, a concessão transparente para as nações mais poderosas da OCDE
provavelmente vai enfraquecer o sistema tributário internacional, uma vez
que sinaliza a continuação do desprezo dos países em desenvolvimento e seus
interesses, em geral, e também o requisito fundamental para uma divisão
mais justa das bases dos impostos em particular. As propostas não são detalhadas e, portanto, não puderam ser analisadas de forma abrangente, mas
algumas observações puderam ser feitas, nenhuma das quais é lisonjeira para
as propostas.
A ênfase na alocação de lucros dá a impressão de que o documento de
consulta mantém a abordagem do nexus, ou a PE virtual, como uma solução
viável. Ela não oferece detalhes técnicos que sejam essenciais para qualquer
avaliação de uma regra e em uma abordagem de nexus e a condição para seu
sucesso199. A proposta simplesmente muda o foco para a questão da alocação
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Abordando Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy – Policy Note (23/01/2019), disponível em http://www.oecd.org/tax/beps/policy-note-beps-inclusive-framework- addressing-taxchallenges-digitalisation.pdf [doravante Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of
the Economy].
OECD, Public Consultation Document, supra nota 119.
OECD, A ddressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 – 2015 Final R eport,
supra nota 23.
Ver infra Part. III. G. O Documento de Consulta Pública inclui uma hipocrisia para uma terceira
solução que denomina: a proposta de “presença econômica significativa”, que sugere que vai
continuar a trabalhar na solução de PE virtual, mas esta proposta está redigida em linguagem
vaga e não comprometedora e não inclui a análise de que o documento engajado, mesmo que
preliminarmente, em relação às outras duas propostas.
Abordando Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy, supra nota 194.
Apesar do uma proposta viável ter sido feita e, posteriormente, discutida em múltiplos fóruns, ela
nunca foi completamente adotada (nem uma proposta diferente foi adotada) ou elaborada no
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de lucros, usando o mantra da criação de valor para camuflar o fato de que
ele não propõe solução para a questão básica do nexus200.
A proposta do Reino Unido, renomeada proposta de “participação do
usuário”201, solicita uma alteração para as regras de alocação de lucros para
levar em conta a participação dos usuários no país dos usuários202. A proposta
é permitir que países onde alguns usuários realmente forneçam um benefício
a certas empresas do tipo que se beneficiam significativamente da contribuição de usuários, como as plataformas de mídia social, para automaticamente
declarar nexus e exigir alocação de alguns lucros para tal nexus com a visão
de ter jurisdição consequente para tributar tais lucros. A proposta não estende
a regra para todos os negócios, mas penas para aqueles que se beneficiam
significativamente da mencionada participação do usuário, um exercício óbvio de cerceamento que viola o que deveria ser a regra básica que não poderia
ser quebrada.
Mais: talvez a mais séria dificuldade apresentada por esta proposta é
que, apesar da retórica sobre a mudança do foco para regras de alocação de
lucros, não oferece nenhum insight como isso poderia ser praticamente feito.
A proposta reconhece que o ALS não poderia ser aplicado, sugerindo, em vez
disso, o uso do lucro residual dividido com o lucro residual final (a “parte de
cima”) alocado com base em uma fórmula pré-acordada. Não está claro como
esta proposta se sairá com a ortodoxia do comprimento do braço na OCDE
quando se trata de especificar regras detalhadas203, ainda o que está claro é
que a proposta resulta em muito pouca mudança de receita para as jurisdições
de fonte, especialmente para as jurisdições pobres.
A proposta exige várias decisões limite que vão determinar seu impacto.
É improvável que esse requisito angarie suporte entre os países em desenvol-
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contexto do BEPS. Ver Hongler & Pistone, Blueprints for a New PE Nexus to Tax Business Income in
the Era of the Digital Economy, supra nota 17, em 2.
Como explicado abaixo, a proposta menciona que seria possível aplicar as regras de alocação de
lucros automaticamente, o que significa sem determinar primeiro o nexus, o que é efetivamente
a taxação de renda de negócios, uma solução apoiada por muitos (ver, i.e., Yariv Brauner, Formula Based Transfer Pricing. In: THE PROPER TAX BASE: STRUCTURAL FAIRNESS FROM AN
INTERNATIONAL AND COMPARATIVE PERSPECTIVE – ESSAYS IN HONOR OF PAUL
MCDANIEL 149 (Yariv Brauner & Martin M. McMahon eds., 2012) ainda repetidamente rejeitado pela OECD. Ver OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and
Tax Administrations, 28, 43 (2017), disponível em http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecdtransfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.
htm (ultimo acesso em 17/02/2019).
Ver OECD, Public Consultation Document, supra nota 119, em 9.
U.K. Proposal, disponível em https://assets.publishing.service.gov.uk/government/ uploads/system/uploads/attachment_data/file/689240/corporate_tax_and_the_digital_economy_ update_
web.pdf.
Ver Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy, supra nota 194.
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vimento que não confiam em um projeto que tinha ignorado suas necessidades até o presente momento. Estes são os mesmos países que rejeitaram arbitragem como uma solução para a falta de disputa para o mecanismo de resolução do atual sistema tributário internacional baseado em uma falta de confiança semelhante.
Ironicamente, a proposta enfatiza que o sucesso depende de um forte
componente de resolução de disputas, mas falha ao mencionar que tal componente não existe204. Da mesma forma, a proposta ignora o custo de aplicação
e administração de uma norma tão complexa, que imediatamente põe em
desvantagem os países menos ricos, e, como economias de mercado, os tornará dependentes de informações que estão principalmente à disposição dos
países de residência, ou que os países de residência vão obter de forma mais
simples e barata a boa vontade de tais países em troca dessas informações205.
Finalmente, a proposta definitivamente não resolve os desafios apresentados
pelas empresas digitais que não dependem da participação do usuário do tipo
mencionado na proposta do Reino Unido206.
A justificativa teórica do Reino Unido também é discutível. Ela fornece
uma justificativa intuitivamente atraente para a tributação na fonte na ausência de presença física, pergunta-se ainda se tal lógica poderia e deveria ser
traduzida em uma nova regra operativa ou simplesmente apoiar a justiça e a
legitimidade necessárias para aumentar a tributação na fonte. Neste último
caso, é útil obter suporte para soluções diferentes que aumentam a taxação na
fonte, principalmente, para a proposta virtual da PE.
Como uma regra operacional, no entanto, enfrenta algumas dificuldades: em primeiro lugar, o envolvimento do usuário não pode ser visto como
único no contexto da economia digital. A extensão do envolvimento do usuário da economia digital e a produção ativa de conteúdo pelos usuários podem
ser vistas como suficientemente mais intensivas na economia digital para justificar a diferenciação qualitativa do envolvimento do usuário na economia
não digital. Se este é um argumento para uma regra operacional, ele poderia
servir apenas para tributar na fonte um segmento menor dessa economia tornando isso de fato consistente com a proposta do Reino Unido.
O foco no envolvimento do usuário nesse contexto é arbitrário no sentido
de que poder-se-ia pensar em outras formas para que empresas da economia
digital pudessem se envolver na economia de um país de origem sem presença
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Ver OECD, Public Consultation Document, supra nota 119, em 11.
O Documento de Consulta Pública menciona brevemente na última frase que o trabalho será
feito para reduzir a carga administrativa, mas não fornece nenhum detalhe sobre o assunto. Id.
Ver supra Parte I.B.1 (explicando sobre a primazia do B2B nos mercados relevantes e o foco equivocado no paradigma B2C mais visível que deve ser a base para a proposta de participação do
usuário). Ver OECD, Public Consultation Document, supra nota 119, em 10.
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física como demonstrado pelos intangíveis do marketing. Além disso, tanto as
propostas dos EUA quanto as do Reino Unido são conservadoras (supondo
que uma seja neutra em relação às políticas de origem de ambas as propostas)
no sentido de que elas aceitam a presença física como dispositivo de benchmark para tributação na fonte, usando proxies digitais para esse benchmark
em vez de repensar isso. Pode-se pensar em outra forma de fazer a mesma
coisa: tornar o negócio digital analógico como um todo para um negócio comparável ao negócio não digital. Essa solução parece muito obscura e, portanto,
não pode ser proposta em termos gerais, apesar de ser exatamente o que as
propostas dos EUA e do Reino Unido tentam fazer, porém de uma forma mais
genuína.
Uma segunda dificuldade das ideias de envolvimento do usuário é sua
necessária confiança no valor da noção de criação207. Isso pode ser visto de
forma positiva porque essa noção é impulsionada pela OCDE como uma nova
fundamentação da tributação internacional. No entanto a noção recebeu uma
fria recepção, uma vez que tinha de ser traduzida para regras derivadas208, o
que coloca em xeque a praticidade de uma regra envolvendo o usuário. Uma
terceira dificuldade das ideias do envolvimento do usuário é sua confiança
intuitiva, apesar de equivocada, no princípio do benefício de avaliar a tributação na fonte. Essa dificuldade pertence à ideia de que usuários na economia
digital desempenham funções produtivas de tal forma que devem ser compensados por elas.
Becker e Englisch escreveram um artigo que genuinamente tenta avançar na discussão dessa ideia rumo a uma solução prática. O artigo sugere uma
tentativa de diferenciar entre a maioria dos casos de envolvimento do usuário
que eles admitem que ele é essencialmente passivo (i.e., não diferencia a economia digital). Nesses casos especiais em que três condições são as seguintes:
(1) relacionamento de usuário estável, (2) uso do relacionamento na criação de
valor da empresa e (3) rede de usuários com tamanho ou intensidade suficientes; Becker e Englisch concluem que o nexus poderia ser declarado209. Isso
não se estende à alocação de lucro apropriada para tal nexus, uma conclusão
que não cai na confusão entre seguir o princípio do benefício para justificar a
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Ver Becker & Englisch, Taxing Where Value is Created, supra nota 52, em 166-70.
Ver, i.e., Jonathan Schwarz, Value Creation: Old wine in new bottles or new wine in old bottles?, K luwer
Int’l Tax Blog (May 21, 2018), disponível em http://kluwertaxblog.com/2018/05/21/value-creation-old-wine-new-bottles-new-wine-old-bottles/ (último acesso em 17/02/2019); Allison Christians, Taxing According to Value Creation, 90 Tax Notes Int’l 1379 (2018); Marcel Olbert & Christoph Spengel, International Taxation in the Digital Economy: Challenge Accepted?, 9 World Tax J. 3
(2017); e Michael P. Devereux & John Vella, Value Creation as the Fundamental Principle of the International Corporate Tax System (31/07/2018) (disputando a sabedoria de confiar na “criação de valor”
como um princípio para tributar a economia digital).
Becker & Englisch, Taxing Where Value is Created, supra nota 52, em 171.
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tributação e usar o princípio para calcular o imposto, infelizmente, as propostas da OCDE e o do Reino Unido não foram tão cuidadosas. Quanto à proposta de Becker e Englisch, como tal, é muito cedo para avaliá-la. Sem uma detalhada proposta, não se poderia compará-la com outras propostas de estabelecimento de nexus210. Como uma proposta de criação de nexus, este Artigo
argumenta que é provável que seja inferior à solução de retenção explicada
acima211.
A proposta dos EUA, que ainda não foi totalmente exposta em um documento oficial por esse governo212, usa a mesma abordagem geral da proposta
do Reino Unido, mas com uma visão para ser aplicada em todos os negócios,
evitando a armadilha de restrição. Esta proposta vê a participação de um negócio na origem da economia na forma de desenvolvimento de intangíveis de
marketing que estabelecem uma ligação com a economia de mercado suficiente para justificar uma tributação por estes últimos213. A justificação está
construída no relacionamento inerente entre intangíveis de marketing e a
economia de mercado, um tipo de relacionamento que não pode, de acordo
com a proposta, ser identificado para outras intangíveis (intangíveis que são
os ativos produtivos em questão, uma vez que os outros ativos acabariam naturalmente relacionados à presença física no país de mercado se eles criassem
valor nesse país) e, portanto, justifica a dependência no mercado de intangíveis como gatilhos para tributação pelo país de mercado214.
Esta proposta é mais sofisticada do que a proposta de participação do
usuário (conceitualmente – não vimos uma proposta detalhada): em primeiro
lugar, evita cerceamentos; em segundo lugar, ela não reformula a definição de
PE, mas, em vez disso, sugere alternadamente alocar lucros para intangíveis
de marketing automaticamente (uma vez identificado um intangível de marketing, ele é qualificado para atribuição de lucro) de uma forma análoga à
alocação de lucros para uma PE; em terceiro lugar, embora não haja decisão
sobre isso, a proposta essencialmente sugere usar as regras de transferência
de preços, no seu atual formato, com ênfase do pós BEPS na divisão do lucro
residual para determinar uma alocação apropriada em vez de cair na armadilha da alocação do formulário. A linguagem descompromissada demonstra
um entendimento que este exercício será difícil de implementar e mais difícil
de padronizar, por isso uma confiança alternativa em “abordagens estereoti-
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Ver Hongler & Pistone, Blueprints for a New PE Nexus to Tax Business Income in the Era of the Digital
Economy, supra nota 17.
Ver infra Parte III.B.
Ver, i.e., Jennifer McLoughlin, Politics Driving Debate Over Global Digital Taxation, 93 Tax Notes
Int’l 116. (2019).
Ver OECD, Public Consultation Document, supra nota 119, em 11.
Id. em 12.
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padas” baseadas em “aproximações mecânicas” é sugerida em estudo mais
futuro215.
As vantagens da proposta de marketing intangível sobre a proposta de
participação do usuário não se estendem, no entanto, à exigência fundamental de uma divisão mais justa nas bases tributárias. De forma semelhante à
proposta do Reino Unido, isso vai claramente resultar em pouca transferência
de lucros para as jurisdições de fonte e pode ainda resultar em uma divisão
menos justa de bases tributárias do que o atual sistema, uma vez que os países
mais ricos podem reivindicar, como os Estados Unidos têm feito há algum
tempo – esse foi o motivo para a invenção do conceito de intangível de marketing em primeiro lugar – que mais lucro precisa ser alocado para eles do que
para as tradicionais fontes de jurisdição216. Ainda mais obviamente, as jurisdições mais poderosas e mais sofisticadas terão mais recursos para implementar
integralmente essas difíceis regras de serem implementadas. Outra semelhança entre o marketing intangível e as propostas de participação do usuário
é a afirmação de que o sucesso depende de uma forte resolução de disputas217,
uma afirmação insincera como já foi explicado218. E, por último, semelhantemente à proposta de participação do usuário, a proposta de marketing intangível não tem nenhuma base teórica abrangente, sendo apenas uma das várias
opções para tributar parcialmente a economia digital na fonte, ignorando o
“grande quadro” de exigência de equidade e legitimidade para uma solução
para esse problema.
III.2.3. Equalização de taxas
A terceira alternativa, mencionada no relatório final da ação 1 do BEPS,
assemelha-se à opção de retenção baseada na fonte e geralmente cobrada sobre a renda bruta, no entanto diferia tanto da retenção na fonte quanto da
solução baseada em nexus, como um novo imposto a ser introduzido, fora do
sistema atual219. Tipicamente, as taxas de equalização foram introduzidas
como solução provisória ou correções rápidas para pressões relacionadas à
não tributação da economia digital220. Soluções provisórias são geralmente
indesejáveis, ainda particularmente indesejáveis no atual momento quando
há ainda algum impulso político para alcançar uma solução global aos desafios que a economia digital apresenta ao sistema tributário internacional, uma
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Id. em 15.
Para uma história mais concisa e explicações da política envolvida, ver, i.e., Marc M. Levey, Philip
W. Carmichael, Imke Gerdes, & Daniel A. Rosen, Marketing Intangibles — The Expanding Global
Analysis 27 J. Int’l Tax’n 20 (2016).
Ver OECD, Public Consultation Document, supra nota 119, em 16.
Ver supra texto que acompanha a nota 204.
Ver supra texto que acompanha a nota 26.
Ver Mehta, supra nota 162.
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solução global que é necessária par um desafio global na sua essência. A mobilidade inerente à economia digital e a interdependência das economias dos
países no seu contexto precisam de uma solução padrão, que resultaria em
uma divisão aceitável da base tributária, assumindo que países ainda desejam
se abster da dupla tributação. Soluções provisórias distraem os países de participar no esforço global, aumentam os preconceitos, uma vez que a alteração
das regras existentes pode parecer mais onerosa para os países do que a adoção de uma nova regra, e diminuem os benefícios percebidos pelos países
adotantes de uma solução universal. Além disso, o esforço global rumo a uma
solução universal pode não ser bem-sucedido, deixando países com medidas
provisórias que não tinham sido originalmente consideradas e analisadas
como medidas finais ou de longo prazo, tornando-as manifestadamente abaixo do ideal.
Pragmaticamente, algumas dessas taxas são aplicadas pelo recrutamento
de pagadores domésticos através de um mecanismo semelhante aos impostos
e retenção ou exigências especiais de declarações. Elas são, portanto, substancialmente idênticas aos impostos de retenção, o que significa que, em primeiro lugar, elas são administrativamente superiores à solução de retenção, e em
segundo lugar, a alegação de que elas estão fora do escopo dos tratados tributários baseados no Artigo Modelo 2 é fraca221. De qualquer forma, é menos
provável que elas sejam consideradas críveis nos países de residência relevantes do que os impostos de retenção, ou porque o tratado não seria considerado
aplicável a eles ou porque seu projeto não é suficientemente semelhante a
outros impostos exemplares.
Jogar fora das regras do jogo é oneroso para o sistema tributário internacional222, assim como os impostos de equalização que apresentam uma miríade de conflitos potenciais com as leis internacionais, especialmente as leis
da UE e leis de tratados fiscais, que a solução de retenção de imposto não
apresenta223.
Em conclusão, por todos os motivos (deixando considerações políticas
especulativas), a solução de retenção é superior à solução de taxas de equalização.
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Ver também Alessandro Turina, Which ‘Source Taxation’ for the Digital Economy?, 46 Intertax 495,
518 (2019).
Ver explicação na supra Parte I. B.6.
Ver, i.e., Ruth Mason & Leopoldo Parada, Digital Battlefront in the Tax Wars, 92 Tax Notes Int’l
1183 (2018) (argumentando que a alta receita desencadeada em propostas de DST pode violar a
lei sobre auxílios estatais e proibições em discriminação de nacionalidade no Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia; e se todas essas falhas fossem corrigidas, elas seriam menos
discriminatórias, mas também politicamente menos palatáveis); Brauner & Pistone, International/
European Union/OECD – Adapting Current International Taxation to New Business Models, supra nota
182, em 681; Kofler & Sinnig, Equalization Taxes and the EU’s ‘Digital Services Tax,’ supra nota 166.

ANAIS – VII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO INTERNACIONAL

203

III.2.4. Impostos sobre o Volume de Negócios (Turnover)
Impostos sobre volumes de negócios se assemelham às taxas de equalização em todos os aspectos, mas tendem a ser designadas como tal quando
aplicadas a setores particulares ou tipos específicos de receita224. Esses impostos são conceitualmente indistinguíveis das taxas de equalização e, portanto,
a mesma crítica lhes é aplicável225.
III.2.5. Taxas de Valor Agregado
A tributação sobre rendimento das empresas não foi a única preocupação
da ação 1 da BEPS: “Questões a serem examinadas incluem... como assegurar
a cobrança efetiva de IVA/GST no que diz respeito ao fornecimento de bens e
serviços entre fronteiras”226. A relação entre a tributação direta e a tributação
indireta coloca inúmeros e interessantes problemas teóricos e práticos, mas
este Artigo, para ser pragmático, aceita a abordagem dominante analisando-os, separadamente, da mesma forma que os atuais legisladores, incluindo o
projeto BEPS, fazem.
Este Artigo quer tratar, no entanto, duas questões relacionadas a esta
escolha de abordagem. Primeiro, a solução de retenção (e a abordagem do
nexus nisso) foi criticada por ter criado, de facto, quase uma taxa indireta227,
uma reivindicação que pode ser vista como sem sentido em nosso mundo,
onde as políticas relacionadas ao mix de impostos simplesmente não são levadas em conta pelos políticos. No entanto, como já foi explicado por Doernberg em relação à solução de retenção228, em primeiro lugar, o imposto retido
na fonte pode ser creditável no estado de residência e, portanto, não deve
aumentar a carga fiscal geral sobre transações digitais, e, em segundo lugar,
a solução de retenção na fonte retém o direito de o contribuinte entrar em
uma base líquida no país de origem (se o ônus do imposto retido exceder a
carga tributária sobre o lucro líquido atribuível às atividades naquele país).
Segundo, os mecanismos da solução de retenção e de um IVA devem funcionar em apoio mútuo na economia digital. Particularmente, a opção de registro no país de origem deve corresponder bem aos requisitos de registro de
IVA, e o mecanismo de troca de informações da solução de retenção, através
da padronização de relatórios tanto para contribuintes quanto para transações que devem ser úteis igualmente para a aplicação do IVA, se houver.

224
225

226

227
228

Ver, i.e., supra texto que acompanha a nota 170 (o imposto francês sobre o conteúdo audiovisual).
Para abordagem semelhante, ver OECD, Tax Challenges A rising from Digitalisation – Interim
R eport 2018, supra nota 23, em 140-41.
O relatório final dedicou atenção significativa para essa questão. OECD, ADDRESSING THE
TAX CHALLENGES OF THE DIGITAL ECONOMY, ACTION 1 – 2015 FINAL REPORT, supra
nota 25, em 133-38, 147-48 & 152.
Ver, i.e., PINTO, supra nota 192, em 183.
Ver Doernberg, Electronic Commerce and International Tax Sharing, supra nots 30, em 1013.
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III.2.6. O DBCFT
O destino sobre o imposto baseado sobre fluxo de caixa (DBCFT, sigla
em inglês) é essencialmente um IVA com um imposto salarial progressivo separado. É semelhante a propostas anteriores para substituir o imposto corporativo norte-americano e, portanto, necessário para evitar ser classificado
como um IVA, supondo que tal classificação tornaria qualquer proposta politicamente inviável229. Ele foi promovido pelo professor Mike Devereux em
coautoria com várias formas e ocasiões nos últimos anos230. Em 2017, Devereux e o coautor professor John Vella argumentaram que o DBCFT é superior
a outras propostas de reforma tributária internacional para enfrentar os desafios apresentados pela economia digital231. Muitas de suas análises se assemelham conceitualmente à análise deste artigo: a análise reconhece a incapacidade das regras atuais de efetivamente tributarem a economia digital, o DBCFT
não restringe a economia digital, é um imposto baseado no destino (apesar de
a motivação do DBCFT ser baseada na eficiência, enquanto a solução de retenção é a solução de retenção é principalmente impulsionada pela equidade, legitimidade e eficácia do imposto), funciona melhor para o B2B, sugerindo que
o B2C poderia ser tratado usando medidas semelhantes em combinação com
exigências regulamentares de facilitação de instituições financeiras.
Apesar de abordagens semelhantes e os méritos do DBCFT como uma
política alternativa, ele vai além do escopo da análise deste artigo, uma vez
que substituiria o imposto corporativo cuja preservação era uma condição básica do projeto da BEPS e deste artigo. Observe que esta condição não é meramente técnica; jogar, lá fora, “as regras o jogo” deve abrir uma discussão
bem mais ampla que exige avaliação dos riscos envolvidos em uma reforma
mais fundamental, especialmente a desestabilização do sistema tributário internacional e conflito com outros sistemas, como a OMC232. Sob a perspectiva
da tributação da economia digital, a solução de retenção obtém vários dos
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Ver, i.e., DAVID F. BRADFORD, UNTANGLING THE INCOME TAX (1986) (propondo o imposto-X, um imposto sobre o consumo com um componente progressivo do imposto sobre salários
como um substituto para o imposto corporativo).
Ver, i.e., Alan J. Auerbach, Michael P. Devereux, Michael Keen, & John Vella, International Tax
Planning under the Destination-Based Cash Flow Tax, 70 NAT’L TAX J. 783 (2017).
Michael P. Devereux & John Vella, Implications of Digitalization for International Corporate Tax Reform, 46 INTERTAX 550 (2018). Este Artigo é uma versão mais curta de Michael P. Devereux &
John Vella, Implications of Digitalization for International Corporate Tax Reform, in, DIGITAL REVOLUTIONS IN PUBLIC FINANCE 91 (Sunjeev Gupta, Michael Keen, Alpa Shah, and Geneviève
Verdier eds., 2017).
Ver, i.e., Wolfgang Schön, Destination-Based Income Taxation and WTO Law: A Note, in., Practical
Problems in European and International Tax L aw, Essays in Honour of M anfred MÖsSner 429
(Heike Jochum, Peter Essers, Michael Lang, Norbert Winkeljohann, Bertil Wiman eds., 2016);
Reuven S. Avi-Yonah & Kimberly Clausing, Problems with Destination-Based Corporate Taxes and the
Ryan Blueprint, 8 Colum. J. Tax L. 229 (2017).
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mesmos benefícios ao jogar dentro das mesmas regras do jogo, e, portanto,
também é mais provável ganhar mais legitimidade do que o DBCFT, que não
foi bem recebido em nenhum país até hoje233.
Uma vantagem adicional da solução de retenção sobre o DBCFT é a
atual divisão de base tributária entre os países do mercado e os de residência,
divisão refletida na baixa taxa de retenção e uso de retenção, que é um imposto universalmente aceito “no lugar de um imposto de renda”234 e, portanto,
aceitável para o duplo benefício fiscal, mesmo em jurisdições de crédito. O
DBCFT é o único e imposto final proposto. Devereux e Vella reconhecem o
que eles chamam de arbitrariedade da tributação baseada apenas no destino,
porém eles oferecem algumas justificativas para perseguir o imposto, de forma independente: a localização dos intangíveis baseados no cliente, geralmente, no país de origem, justificação de princípios de benefícios para tributação na fonte (destino no seu caso), a redução da corrida para o fundo, desencadeada pela competição fiscal, e a percepção de que a alocação de direitos
tributários é, em grande parte, de qualquer forma arbitrária. Este artigo concorda com essas observações, mas observa que além do apoio para a tributação na fonte, essas observações não desaprovam a tributação residual sobre
residência, o que o DBCFT não fornece235.
Finalmente Devereux e Vella respondem a um potencial desafio para o
DBCFT baseado em um cenário, quando um pagamento é feito em um país,
mas a atividade/clientes econômica está localizada em outro país, tornando,
provavelmente, essa tributação proibitiva. Esse cenário está relacionado ao
problema de participação do usuário quando ele é isolado de pagamentos e
das respostas diretas ao problema baseado na abordagem de um nexus. Como
Devereux e Vella, este artigo não descarta tal tributação, em princípio, mas
argumenta que as dificuldades mencionadas parecem proibitivas, no momento presente, e que a retenção é, portanto, superior, acrescentando que a atividade do usuário sem pagamento e, portanto, sem direitos tributários, pode
ser vista como problemática, mas não pode ser significativamente distorcida
(sob uma perspectiva da divisão da base tributária)236 e não apresenta um problema da erosão da base.
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Nos EUA, ele fez parte da agenda da reforma tributária de Paul Ryan, na Câmara dos Representantes, por um tempo, mas nunca foi tratado. Foi eventualmente substituído por uma iniciativa
que se tornou P.L. 115-97. Ver A Better Way: Our Vision for a Confident America, GOP Tax Reform Task Force (June 24, 2016), available at http://abetterway.speaker.gov/_assets/pdf/ABetterWay-Tax-PolicyPaper.pdf.
Ver, i.e., 26 U.S.C. § 903; 26 C.F.R. § 1.903-1.
Ver Andrés Báez Moreno, A Note on Some Radical Alternatives to the Existing International Corporate
Tax and Their Implications for the Digital(ized) Economy, 46 Intertax 560 (2018).
Ver i.e., Becker & Englisch, Taxing Where Value is Created, supra nota 52, em 171. Mesmo esses
apoiadores da tributação no envolvimento do usuário explicam que essa tributação seria justificada apenas em alguns poucos casos específicos.
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III.2.7. GILTI & Co.237
O recente Documento de Consulta Pública do TFDE afirma que a OCDE
está trabalhando agora em uma segunda solução238, sugerida pelos governos
francês e alemão239, e formado pelas chamadas regras GILTI adotadas em
2017 pelos Estados Unidos em TJCA 240. A solução, intitulada “Global Anti-Base Erosion Proposal” é uma taxa mínima imposta pelo país de residência de
um contribuinte corporativo sobre as receitas de sucursais estrangeiras e entidades controladas pelo contribuinte quando a sucursal da entidade controlada do país não tributa impostos ou tem baixas taxas sobre esse rendimento241.
GILTI é um imposto mínimo fixo (ainda que definitivo) sobre a renda
externa dos acionistas norte-americanos que já é tributado nos Estados Unidos242. Ele foi apresentado como um imposto sobre a transferência de lucro de
intangíveis, por isso o acrônimo GILTI (para “Receita Global Intangível para
Impostos Baixos”). Seu projeto aponta para uma política diferente: expansão
do imposto dos EUA no mundo, alinhado com o imposto mínimo sobre propostas de receitas estrangeira que foram promovidas por vários anos por políticos de ambos os lados do corredor sem sucesso até a passagem do TJCA 243.
A atração da reforma dos EUA, feita unilateralmente sem levar em conta os
esforços de cooperação no contexto do BEPS, para os países desenvolvidos,
particularmente países onde estão as maiores multinacionais, foi em sua legitimação da captura de mais lucros estrangeiros sob o disfarce de uma medida
de mudança anti lucro.
De fato, o Documento de Consulta Pública declara explicitamente que o
propósito do trabalho nessa solução é abordar as preocupações dos países ricos sobre a falta de foco do trabalho anterior do TFDE na transferência de
lucros244. A ideia básica é que as multinacionais sejam taxadas em um nível
237
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Algumas das ideias apresentadas nesta Parte foram publicadas anteriormente em Yariv Brauner,
Editorial, 47 INTERTAX (2019).
Abordando the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy, supra nota 194.
Ver, i.e., Stephanie Soong Johnston, Germany, France Explore GLOBE Proposal to Tax Digital
Economy, 2018 WTD 221-3; Johannes Becker & Joachim Englisch, The German Proposal for an
Effective Minimum Tax on MNE Profits, KLUWER INT’L TAX BLOG (17/012019, 2019), acessível
em
http://kluwertaxblog.com/2019/01/17/the-german-proposal-for-an-effective-minimum-tax-on-mne-profits/ (último acesso em 17/0/2019).
P.L. 115-97. As regras GILTI estão em 26 U.S.C. § 951A.
OECD, Public Consultation Document, supra nota 119.
Ver também New York State Bar A ssociation Tax Section, R eport on the Gilti Provisions of the
Code (04/05/2018), 2, disponível em https://www. nysba.org/Sections/Tax/Tax_Section_Reports/
Tax_Reports_2018/1394_Report.html (ultimo acesso em 16/02/2019).
Ver i.e., Victor Fleischer, Obama’s Budget Seeks International Minimum Tax for Corporations, N.Y.
TIMES, Deal Book (03/02/ 2015), disponível em https://dealbook.nytimes.com/2015/02/03/obamas-budget-proposal-would-create-an-international-minimum-tax-for-corporations/
(ultimo
acesso em 16/02/2019).
OECD, Public Consultation Document, supra nota 119, em 24.
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mínimo em uma base de não diferimento por sua jurisdição de residência, e,
portanto, não deve ter o incentivo para transferir lucros para jurisdições com
baixa tributação. A proposta naturalmente transfere a impostos para residência em fez de fontes de jurisdição, desafiando, da mesma forma, a outras soluções consideradas pela OCDE, o objetivo fundamental de uma divisão mais
justa da jurisdição tributária e mais taxação na fonte. Equilibrar, ostensivamente, as implicações distributivas do imposto mínimo, a proposta acompanha isso com uma negação de deduções (ou benefícios do tratado) para pagamentos de erosão da base não suficientemente tributados.
O verdadeiro demônio, no entanto, está verdadeiramente nos detalhes
de tal proposta: ela exigiria um conjunto de decisões, e cada uma delas será
politicamente controversa e resultará em impacto significativo em diferentes
países (o que é tributação suficiente na fonte, por exemplo). Quem decide que
países ganham e quais perdem? A resposta da OCDE aos países mais ricos no
Documento de Consulta Pública, transferindo o trabalho do TFDE para suas
propostas e abandonando as opções anteriores, mais equilibradas, levanta a
preocupação que o velho preconceito em favor da residência, principalmente
a OCDE, mostrou-se novamente no projeto BEPS. A resposta tendenciosa desmantela ainda mais o sistema tributário internacional, uma vez que países em
desenvolvimento (e outros) com capacidade para responder vão continuar a
agir unilateralmente. Isso foi claramente demonstrado por ações unilaterais
no passado, como o imposto de equalização da Índia245.
Observe também que essa proposta é complementar ao trabalho da BEPS
na ação 3 e a pressão por regras CFC padrão246, que foi basicamente rejeitada
pelas partes interessadas da BEPS, e deve ter um desempenho pior na estrutura inclusiva247. Tal tentativa de trazer essa ideia para os fundos, via ação 1 é
insincera e difícil de convencer seus oponentes originais. Os defensores da
proposta podem argumentar que ela é, como as regras do GILTI, complementar às regras do CFC, e operaria em simbiose com elas, lado a lado. No
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Ver infra Part III.C.
Ver OECD, Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 – 2015 Final R eport.
Ver, i.e., ActionAid, o processo do BEPS: ao falhar para entregar para países em desenvolvimento
(16/09/2014), disponível em https://www.francophonie.org/IMG/pdf/beps_16th_sept_2014_ actionaid.pdf (último acesso em 16/02/2019) (demonstrando que os países em desenvolvimento não
confiam nos países ricos que arcariam com o fardo e combateriam o BEPS, em vez de acreditar
que este último levaria vantagens de concessões feitas por países em desenvolvimento no processo
para seus próprios interesses no curto prazo). Para uma crítica mais conceitual do trabalho na
ação 3, ver, i.e., Kimberly S. Blanchard, BEPS Action 3: How Not to Engage with CFC Rules, BLOOMBERG (01/07/2015) disponível em https://www.bna.com/beps-action-not-n17179928956/ (último
acesso em 16/02/2019); e Daniel W. Blum, Controlled Foreign Companies: Selected Policy Issues—or the
Missing Elements of BEPS Action 3 and the Anti-Tax Avoidance Directive, 46 INTERTAX 296 (2018).
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entanto as regras do CFC são muito diferentes em nações diferentes, e muitos
países não as usam, tornando a proposta incompatível com a maioria dos sistemas de tributação fiscal dos países. Uma das razões para não adotar a legislação do CFC ou adotar a legislação mínima do CFC é o custo do cumprimento e a sofisticação exigida pelos agentes de receita que auditam as multinacionais no rendimento diferido, o que obviamente prejudica os países mais pobres e torna essa legislação constantemente uma um desperdício para essas
nações. Essa proposta deve ser igualmente pouco atraente para esses países e,
portanto não pode esperar receber seu apoio.
O elemento complementar de erosão anti-base não compensa o impacto
não atrativo do imposto mínimo nos países de origem: primeiro, porque exige
que as jurisdições de origem recusem uma dedução, consistente com a regra
anti-híbrida da ação 2 da BEPS248. Essa regra é muito problemática e improvável ser interesse dos países em desenvolvimento que têm fome de investimento estrangeiro. Ela vai complicar o sistema de tributação fiscal do país de
origem (i.e. uma entidade local fazendo exatamente a mesma coisa e reivindicando a mesma exata despesa vai obter a dedução para ela, enquanto o investidor estrangeiro não o fará). Segundo, uma carga administrativa pesada é
imposta à jurisdição de origem, principalmente para determinar se o pagamento está sujeito à tributação suficiente na jurisdição do destino do pagamento. Uma cooperação melhor entre jurisdições, incluindo um intercâmbio
de informação sobre tributação de pagamentos entre fronteiras, seria um objetivo de valor, mas não poderia ser responsabilidade exclusiva da jurisdição
da fonte. A solução de retenção consegue mais com menos sobrecarga nas jurisdições de origem e com um interesse inerente para jurisdições de residência para também cooperar. Em conclusão, essa solução é claramente inferior
à solução de retenção na erosão da base e claramente inaceitável em termos
de divisão mais justa de direitos de tributação, tendo um efeito oposto.
Conclusão
Quase sete anos se passaram desde o lançamento do projeto BEPS, que
é considerado pela maioria o mais dramático dos esforços de coordenação
tributária internacional, talvez o mais249. Ele resultou em uma comunidade
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Ver OECD, Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch A rrangements, Action 2 – 2015 Final
R eport.
Ver, i.e., Matheson, BEPS site (“O processo do BEPS do OECD é o mais importante desenvolvimento em tributação internacional em décadas.”), disponível em https://www.matheson.com/ legal-services/beps (último acesso em 24/02/2019). Itai Grinberg & Joost Pauwelyn, The Emergence of
a New International Tax Regime: The OECD’s Package on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), 19
ASIL Insights (28/10/2015), disponível em http://ilreports.blogspot.com/2015/11/grinberg-pauwelyn-emergence-of-new.html (“esforço de fixação de padrões sem precedentes”).
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sem precedentes de mais de 100 países participantes, e a maioria deles assinou o primeiro (se parcial) tratado tributário multilateral, o MLI (sigla em
inglês)250. No entanto a comunidade internacional ainda luta com o que foi o
ímpeto do projeto – tributação insuficiente para a economia digital. O desafio
técnico é significativo devido à complexidade das transações destacadas e a
falta de bases simples para tributação e, mais notadamente, a insignificância
da presença física, o que tem sido a base mais importante para tributação da
receita de negócios no sistema tributário internacional. O desafio político,
porém, minimiza o desafio técnico porque simplesmente tributar a economia
digital não é o suficiente, os países desejam fazê-lo e, ao mesmo tempo, preservam o sistema tributário internacional, a estabilidade que fornece ao comércio internacional e ao investimento e os consequentes benefícios econômicos e políticos; isso somente poderia ser feito se o sistema mantivesse sua legitimidade que sofreu como as economias emergentes, principalmente os países
do BRICS, que começaram, antes da BEPS, a exigir voz para o estabelecimento da agenda do sistema e uma alocação mais justa dos direitos tributários,
significando, especialmente, mais tributação na fonte251.
As mudanças geopolíticas que deram às economias emergentes o poder
de fazer tais exigências foram acompanhadas de mudanças econômicas, e não
menos importante foi a ascensão da economia digital que deixou o sistema
tributário internacional descoordenado, altamente vulnerável e inadequado,
deixando todos os países produtivos incapazes de atingir receita suficiente
depois da crise financeira global e incapazes de implementar políticas unilaterais para mudar isso. No entanto velhos hábitos são duros de morrer. Com
o projeto BEPS, os países com poder tentaram continuamente melhorar suas
posições relativas, muitas vezes às custas de atrasos no esforço colaborativo.
Em nenhum lugar, isso foi mais pronunciado do que no trabalho sobre os
desafios apresentados pela economia digital. Múltiplas soluções e análises foram apresentadas com ações unilaterais de países “de forma demasiadamente
prematura” para melhorar suas próprias posições, mas, ao mesmo tempo fornecendo insights sobre as várias opções de reforma. O TFDE, porém, parece
ter saltado do trabalho numa solução para outra, sem compromisso ou trabalho rigoroso em qualquer um deles. As pressões políticas enfrentadas pelo
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Ver OECD, Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS,
http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax- treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm. (último acesso em 24/02/2019) (a página da OECD é regularmente
atualizada com links para os textos oficiais do MLI, signatários e compromissos por país). Ver
também Yariv Brauner, McBEPS: The MLI – The First Multilateral Tax Treaty That Has Never Been,
46 INTERTAX 6 (2018).
Ver, i.e., Pistone & Brauner, The BRICS and the Emergence of International Tax Coordination,
supra nota 12.
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TFDFE são inquestionavelmente massivas, porém insuperáveis? Este artigo
defende que esse não é o caso, argumentando que a solução de retenção que
defende é viável (uma vez que não exige amplo consenso sobre uma complexa
teia de regras) e atualmente superior a todas as outras opções de reformas.
O impostos retidos na fonte são o coração pulsante da tributação na fonte e a única solução técnica que garantiria a tributação na fonte da economia
digital, que foi o primeiro objetivo de todo o exercício da ação 1 do BEPS, simultaneamente mantendo tanto a legitimidade quanto a integridade do sistema tributário internacional. Ela aborda no cerne questões centrais e de uma
forma transparente, usando medidas familiares e locais para o sistema, medidas que, consequentemente, aumentam a estabilidade do sistema em vez de
ameaçá-lo. Finalmente, a solução de retenção também opera “no sistema”,
abordando os principais desafios da BEPS, a erosão da base e a transferência
de lucros, focando na importância das transações BSB e abstendo-se das pseudo soluções populistas que restringem a economia digital (na violação do cerne do princípio do trabalho da BEPS na ação 1).
As principais contribuições para este Artigo para o discurso acadêmico
dos impostos internacionais são: em primeiro lugar, a demonstração da necessidade da reforma, rejeitando a abordagem conservadora que advoga meros
ajustes para as regras atuais do sistema tributário internacional para enfrentar os desafios apresentados pela economia digital; em segundo lugar, o Artigo é o primeiro a oferecer uma prescrição detalhada para a adoção de uma
solução de retenção, incluindo considerações do projeto que nenhuma proposta alternativa oferece; em terceiro lugar, o Artigo é o primeiro a oferecer
uma revisão abrangente de todas as propostas de reformas realistas e as atuais
ações dos países, e, em última análise, comparando-as com a solução de retenção e demonstrando a superioridade das últimas.
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