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Não – incidência do IRRF – importação de 

serviços prestados por empresas localizadas 

em Países com os quais o Brasil possui 

tratado para evitar bitributação 



IRRF – Serviços -  Regra geral 

 Serviços em geral: 25%, artigo 685, II, “a” do 

RIR/99 e artigo 7º da Lei nº 9.779/99  

 Serviços técnicos e administrativos: 15% + 10% de  

CIDE. (artigo 2-A da Lei nº 10.168/00)  

 Necessidade de retenção na data do pagamento, 

crédito, entrega, emprego ou remessa dos 

rendimentos 
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Tratados para evitar dupla tributação  
–  África do Sul  

–  Alemanha - Acordo sem efeito desde 1º de janeiro de 2006  

–  Argentina  

–  Áustria  

–  Bélgica  

–  Canadá  

–  Chile  

–  China  

–  Coréia  

–  Dinamarca  

–  Equador  

–  Espanha  

–  Filipinas  

–  Finlândia  

–  França  

–  Hungria  

–  Índia  

–  Israel  

–  Itália  

–  Japão  

–  Luxemburgo  

–  México  

–  Noruega  

–  Países Baixos  

–  Peru  

–  Portugal  

–  República Eslovaca  

–  República Tcheca  

–  Suécia  

–  Ucrânia  
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Tratados para evitar dupla tributação – Artigo 7 

 “Artigo 7 – Lucros das Empresas 

  1- Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante só são tributáveis 

nesse Estado; a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro 

Estado Contratante, por meio de um estabelecimento permanente ali 

situado. Se a empresa exerce suas atividades na forma indicada, seus 

lucros podem ser tributados no outro Estado, mas unicamente na medida 

em que forem atribuíveis àquele estabelecimento permanente. 

 (…) 

 5. Quando os lucros compreenderem elementos de rendimentos 

disciplinados separadamente em outros artigos desta Convenção, o 

disposto em tais artigos não é prejudicado pelo que dispõe este Artigo.” 
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Tratados para evitar dupla tributação – Artigo 7 

  Requisitos para aplicação do artigo 7: 

 

  Os rendimentos não podem estar expressamente discriminados em 

nenhum outro artigo dos tratados, pois caso estejam serão tributados na 

forma prevista pelas regras específicas 

 

  A empresa estrangeira não pode ter estabelecimento permanente no Brasil. 

 

  Serviços técnicos sem transferência de tecnologia 
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Tratados para evitar dupla tributação – Artigo 5  

Artigo 5 – Estabelecimento permanente 

 Instalação fixa de negócios em que a empresa exerça toda ou parte de sua 

atividade.  

  Exemplos mais usualmente utilizados pelos tratados: (i) sede de direção; 

(ii) sucursal; (iii) escritório; (iv) fábrica; (v) oficina; (vi) mina, poço de petróleo 

ou gás, pedreira, ou qualquer outro local de extração de recursos naturais; 

(vii) canteiro de edificação, uma construção, um projeto em montagem ou 

instalação, com duração superior a 6 meses (este prazo pode variar de 

tratado para tratado). 
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Tratados para evitar dupla tributação  

O conceito de estabelecimento permanente não é muito explorado pela 

legislação, doutrina e jurisprudência no Brasil 

 

A definição é basicamente a mesma dos tratados, qual seja, uma unidade 

fixa de negócios que não precisa ser formal e regular 

 

No caso de serviços prestados por não-residentes, entende-se que pode ser 

caracterizado estabelecimento permanente quando os prestadores tiverem 

poderes para negociar e concluir contratos em nome da empresa 

estrangeira 
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Tratados para evitar dupla tributação  

  A definição se os serviços devem ou não ser tributados no Brasil depende 

de uma análise individualizada de cada um dos tratados 

 

 Tratado Brasil - Holanda: pagamentos remetidos em contraprestação de 

quaisquer serviços e assistência técnica são caracterizados como royalties 

e, portanto, podem ser tributados tanto no Brasil quanto na Holanda. 

(Protocolo) 

 

  Tratado Brasil – Alemanha: sem efeito desde janeiro/2006, alegação de 

que o Brasil não cumpria as disposições do tratado 
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Entendimento da Receita Federal – Ato 

Declaratório COSIT 01/2000 

– “I - As remessas decorrentes de contratos de prestação de assistência 

técnica e de serviços técnicos sem transferência de tecnologia sujeitam-se à 

tributação de acordo com o art. 685, inciso II, alínea "a", do Decreto nº 

3.000, de 1999. 

    II - Nas Convenções para Eliminar a Dupla Tributação da Renda das quais 

o Brasil é signatário, esses rendimentos classificam-se no artigo 

Rendimentos não Expressamente Mencionados, e, conseqüentemente, são 

tributados na forma do item I, o que se dará também na hipótese de a 

convenção não contemplar esse artigo. 

    III - Para fins do disposto no item I deste ato, consideram-se contratos de 

prestação de assistência técnica e de serviços técnicos sem transferência 

de tecnologia aqueles não sujeitos à averbação ou registro no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial - INPI e Banco Central do Brasil.”  
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Entendimento da Receita Federal – Artigos 21 

ou 22 dos tratados – “Outras receitas” 

– “ARTIGO 22 - Rendimentos não expressamente 

mencionados 

   Os rendimentos de um residente de um Estado 

Contratante não expressamente mencionados nos 

artigos precedentes da presente Convenção são 

tributáveis em ambos os Estados Contratantes” 
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Argumentos em favor da aplicação do Artigo 7 

 Ilegalidade e inconstitucionalidade do Ato Declaratório nº 1/00, por negativa 

de vigência a Tratados Internacionais e consequente violação aos artigos 

5º, § 2º da Constituição Federal, artigos 96 e 98 do Código Tributário 

Nacional e artigo 997 do Regulamento do Imposto de Renda.  

 

O conceito de “lucro” utilizado nos tratados, refere-se, na verdade, a receita 

ou rendimento. 

 

Os rendimentos auferidos pela empresa estrangeira irão compor o lucro da 

empresa estrangeira 

 

  O conceito de lucro definido pela OCDE é amplo e o Brasil não opôs 

reservas ao referido conceito 
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Argumentos em favor da aplicação do Artigo 7 

 
 “Commentaries 59. Although it has not been found necessary in the 

Convention to define the term “profits,” it should nevertheless be understood 

that the term when used in this Article and elsewhere in the Convention has 

a broad meaning including all income derived in carrying on an enterprise. 

Such a broad meaning corresponds to the use of the term made in the tax 

laws of most OECD Member countries.” 

  “62. (…) It follows from the rule that this Article will be applicable to 

business profits which do not belong to categories of income covered by the 

special Articles. (…) It is understood that the items of income covered by the 

special Articles may, subject to the provisions of the Convention, be taxed 

either separately, or as business profits, in conformity with the tax laws of 

the Contracting States.” (Convenção Modelo da OCDE, versão consolidada, 

17 de julho de 2008, Comitê de Assuntos Fiscais) 
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Jurisprudência favorável 

A jurisprudência ainda não está consolidada sobre a matéria, existindo 
julgados a favor e contra os contribuintes 

 

A matéria está sendo analisada pelo STJ nos autos do Resp nº 1.161.467 
(“leading case”), tendo sido proferidos dois votos a favor dos contribuintes 

  

Apelação nº 2005.61.00.024461-1 (TRF 3ª Região), Apelação nº 
2005.61.00.024461-1 (TRF 3ª Região), Apelação nº 2002.61.00.001530-0, 
Apelação nº 2002.71.00.006530-5 (TRF 4ª Região), entre outros. 
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Jurisprudência favorável 

  “DIREITO TRIBUTÁRIO. TRATADOS INTERNACIONAIS. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA 

FONTE. ARTIGO 7º, LEI 9.779/99. HONORÁRIOS. SERVIÇOS PRESTADOS NO EXTERIOR. 

EMPRESA ESTRANGEIRA. CONTRATANTE BRASILEIRA. REMESSA AO EXTERIOR. 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NO PAÍS DE DESTINO.  

    (...) 8. Os tratados referem-se a "lucros", porém resta claro, a partir dos textos respectivos, que a 

expressão remete, tecnicamente, ao conceito que, na legislação interna, equivale a rendimento ou 

receita, tanto assim que as normas convencionais estipulam que "No cálculo dos lucros de um 

estabelecimento permanente, é permitido deduzir as despesas que tiverem sido feitas para a 

consecução dos objetivos do estabelecimento permanente, incluindo as despesas de direção e os 

encargos gerais de administração assim realizados". 9. Despesas e encargos são deduzidos da 

receita ou rendimento a fim de permitir a apuração do lucro, logo o que os tratados excluíram da 

tributação, no Estado pagador, que contratou a prestação de serviços no exterior, não é tão-

somente o lucro, até porque o respectivo valor não poderia ser avaliado por quem simplesmente 

faz a remessa do pagamento global. O que excluíram os tratados da tributação no Brasil, para 

evitar a dupla incidência, foi o rendimento auferido com a prestação do serviço para que, no 

Estado de prestação, ou seja, no exterior, seja promovida a sua tributação, garantida ali, conforme 

a lei respectiva, a dedução de despesas e encargos, revelando, portanto, que não existe espaço 

válido para a prevalência da aplicação da lei interna, que prevê tributação, pela fonte pagadora no 

Brasil, de pagamentos, com remessa de valores a prestadoras de serviços, exclusivamente 

domiciliadas no exterior.” (Apelação nº 2005.61.00.024461-1, TRF 3ª Região) 
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Jurisprudência favorável 

 “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS ENTRE BRASIL-CANADÁ E 

BRASIL-ALEMANHA. SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESTRANGEIRA SEM TRANSFERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA. REMUNERAÇÃO. REMESSA AO EXTERIOR. NATUREZA JURÍDICA. ENQUADRAMENTO. 

ATO DECLARATÓRIO COSIT. APLICAÇÃO. 

     1. Não há supremacia hierárquica dos acordos internacionais relativamente à lei ordinária, tampouco conflito entre 

as convenções, firmadas pelo Brasil e regularmente incorporadas ao direito interno, e a legislação do imposto de 

renda. Na esteira da jurisprudência do STF, os tratados internacionais situam-se no mesmo plano normativo das 

leis ordinárias, não ocorrendo primazia hierárquica sobre a legislação interna. Com efeito, não revogam nem 

modificam a lei ordinária anterior ou posterior, coexistindo harmonicamente. Eventual conflito se resolve pelo 

critério da especialidade, ou seja, diante da situação especial indicada pelo tratado, não se aplica a lei interna, 

afastando-se a norma geral, ou a lei interna é aplicável, porém com a limitação prevista no tratado. (...) 4. De 

acordo com os acordos internacionais firmados pelo Brasil, os rendimentos que não tenham sido expressamente 

tratados no seu texto serão tributáveis pelo Estado do residente de onde se originam. Ou seja, se os valores 

remetidos pela autora às empresas estrangeiras não se enquadrarem em alguma categoria específica referida 

pela Convenção, serão tributáveis no Brasil. Já quanto aos rendimentos que são expressamente mencionados nas 

convenções, em tese somente na categoria "lucro" poder-se-ia enquadrar o valor pago pela empresa brasileira às 

estrangeiras, em virtude da prestação de serviços no exterior.5. Os rendimentos obtidos pela empresa estrangeira 

com a prestação de serviços à contratante brasileira, examinados à luz da lei brasileira, integram o lucro daquela, 

respeitada, para tal conclusão, a sistemática específica de apuração do lucro tributável, com sua previsão de 

adições e exclusões, que não desnatura como rendimento (porque receita operacional) componente do lucro 

aquele valor recebido em pagamento. (...) 7. É equivocada a tentativa do Ato Declaratório COSIT nº 01, de 

05.01.2000, de enquadrar como "rendimentos não expressamente mencionados" os pagamentos ora discutidos, 

quando estes claramente constituem rendimento integrante do lucro da empresa que os aufere, situada no 

exterior.” (Apelação nº 2002.71.00.006530-5 (TRF 4ª Região) 
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Posicionamento divergente/Jurisprudência 

contrária 

 

Os conceitos de receita e lucros são distintos 

 

O artigo 7 dos tratados isenta de tributação apenas os 

lucros 

 

Apelação nº 2000.61.00.015742-0 (TRF 2ª Região), 

Apelação no. 2003.83.00.013300-1 (TRF 5ª Região), entre 

outros 
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Conclusão 

 

 É possível a discussão judicial da não incidência do IRRF 

nas remessas de valores relativos a serviços que não 

envolvam transferência de tecnologia com fundamento no 

Artigo 7 dos tratados, havendo bons argumento de defesa 

 Cada tratado deve ser analisado com critério e de forma 

individualizada para verificar se os rendimentos decorrentes 

de serviços não estão enquadrados em nenhum artigo 

específico do tratado 

 A jurisprudência sobre o tema ainda não está definida, 

havendo argumentos a favor e contra os contribuintes. O 

julgamento do “leading case” já foi iniciado pelo STJ. 
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Obrigada! 

 
vanessa.cardoso@bakermzkenzie.com  

tel. (11) 3048-6799 
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