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 Lei 8.981/95, art. 21 

 

O IR sobre ganho de capital auferido por PESSOA FÍSICA na 
alienação de bens e direitos: alíquota fixa de 15% 
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Tributação  - IR sobre ganho de capital 

Regra anterior 
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 IR sobre  ganho de capital auferido por pessoa física na 
alienação de bens e direitos : 
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MP 692/2015 – novas alíquotas a partir de 1.01.2016  

Alíquota Parcelas de ganhos 

15 % Até R$ 1 milhão 

20% > R$ 1 milhão até R$ 5 milhões 

25% > R$ 5 milhões até R$ 20 milhões 

30% > R$ 20 milhões 
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 Os ganhos não integrarão a base de cálculo do  IR na declaração 
anual, e o imposto pago não poderá ser deduzido do devido na 
declaração 

 

 Novas alíquotas progressivas: 

 aplicáveis às empresas integrantes do SIMPLES e MEI 

 não aplicáveis às pessoas jurídicas tributadas com base no 
Lucro Presumido e Lucro Arbitrado 
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MP 692/2015 – aplicação das novas alíquotas 
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 Na alienação em partes do mesmo bem ou direito, a partir da 
segunda operação: 

 o ganho de capital deve ser somado aos ganhos auferidos nas 
operações anteriores para fins da apuração do IR, deduzindo-
se o IR pago nas operações anteriores. 

 

 Considera-se integrante do mesmo bem ou direito o conjunto de 
ações ou quotas de uma mesma pessoa jurídica. 
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MP 692/2015 – aplicação das novas alíquotas 
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MP 692/2015 – Alcance 

Art. 18, Lei 9.249/95: 

Ganho de capital de não 
residente será tributado 
conforme as regras 
aplicáveis aos residentes 

Aplicável a pessoas  
físicas e jurídicas 
não residentes,  
na alienação de 
ativos no Brasil  
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MP 692/2015 – Alcance 

Exceções: 

 Residentes e domiciliados no Japão: não tributação do 
ganho de capital verificado no Brasil, em face do Tratado 

 

 

Alertas: 

 Residentes e domiciliados em países com tributação favorecida: 
expressa tributação de 25% (Lei 10.833/03, art. 47) 

 Não residentes investidores no mercado financeiro e de capitais 
no País, por meio da antiga Resolução CMN 4373/14: previsão 
de não incidência (Lei 8.981/95, art. 81) 

 Alienação de cotas de certos fundos fora da bolsa serão 
alcançadas pelas novas alíquotas da MP 692/15 (vide IN RFB 
1585/15) 
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MP 692/2015 – questões intertemporais 

Exceções: 

Discussões: 

Alienação 

 

 

2015 2016 

Parcelas pagas 

 

 

Scrow account 

 

 

Earn out 

 

  Art. 140, RIR/99: nas alienações a prazo, o ganho de capital deve ser 
apurado na venda à vista e tributado na proporção das parcelas 
recebidas em cada mês 
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MP 694/2015 – JCP e benefício fiscal de 

inovação tecnológica - alterações  
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MP 694/2015 - JCP 

JCP segue a variação da 
TJLP ou 5% ao ano,o que 

for menor 

 Limite de dedução: 

  TJLP ou 5%, o que for menor 

 

 Alíquota de IRRF passa de 15% para 18% 

 

 Vigência: a partir de 1.1.2016 
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MP 694/2015 – JCP – Tratamento Fiscal 

JCP segue a variação da 
TJLP ou 5% ao ano,o que 

for menor 

 Beneficiário no Japão: 

 A alíquota continua 12,5%  

(Sol. de Divergência COSIT 16/01)  

 

 JCP pagos por fonte brasileira não 
tributáveis no Japão até março/2016 
(ou março/2018, no caso de 
subsidiárias já instaladas no Brasil) 
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MP 694/2015 -  Juros sobre o capital próprio 
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MP 694/2015 – inovação tecnológica  
(Lei 11.196/05 – “Lei do Bem”) 

JCP segue a variação da 
TJLP ou 5% ao ano,o que 

for menor 

 Suspensão de benefícios fiscais em 2016: 

 

 Exclusão de até 60% dos dispêndios com pesquisa tecnológica 
e desenvolvimento de inovação tecnológica 

 

 Exclusão para IR/CSLL dos dispêndios feitos em projetos de 
pesquisa científica e tecnológica e de inovação executados por 
Instituição Científica e Tecnológica (ICT) 

 

 Dedução, pelas empresas de informática e automação, para 
fins de IR/CSLL, de até 160% dos dispêndios com pesquisa 
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica 
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setembro 2015 

 Declaração à RFB do conjunto de operações realizadas no ano-
calendário anterior que envolva atos ou negócios jurídicos que 
acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo, quando: 

 os atos ou negócios jurídicos praticados não possuírem razões 
extratributárias relevantes; 

 a forma adotada não for usual, utilizar-se de negócio jurídico 
indireto ou contiver cláusula que desnature, ainda que 
parcialmente, os efeitos de um contrato típico; ou 

 tratar de atos ou negócios jurídicos específicos previstos em  

ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
 

 Uma declaração para cada conjunto de operações executadas de 
forma interligada, nos termos da regulamentação. 

MP 685/2015, arts. 7º e 8º 
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MP 685/2015 – ECF 

 Antes mesmo da aprovação da MP, a RFB já havia inserido  

linhas para estas novas informações na ECF 2015; 

 

 Diante de inúmeros protestos, a RFB recuou e esclareceu que  

as novas informações deixaram de ser exigidas em 2015; 

 

 Dispositivos da MP foram objeto de alterações durante  

tramitação no Congresso. 
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PLV 22/2015 (alterações na MP 685) 

 Declaração obrigatória somente nas hipóteses de atos ou 
negócios jurídicos específicos previstos em ato da RFB; 
 

 Será permitido ao contribuinte demonstrar a existência de 
motivos; 
 

 Caso a RFB não reconheça, para fins tributários, as operações 
declaradas, o contribuinte será intimado da obrigação de 
recolher ou de parcelar, no prazo de trinta dias, os tributos 
devidos acrescidos apenas de juros de mora. 
 

 A falta de pagamento dos tributos e encargos moratórios 
nesse prazo ensejará o lançamento mediante auto de infração, 
com aplicação de multa de ofício de 75%, ressalvada a 
hipótese de falsidade ou imprecisão da declaração. 
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 A intimação será acompanhada de fundamentação: 
 relatório circunstanciado dos atos ou negócios praticados, bem como dos 

fundamentos que justificaram o não reconhecimento, com exposição de 
motivos que afastaram as razões apresentadas pelo contribuinte; 

 descrição dos elementos ou fatos caracterizadores de que os atos ou negócios 
jurídicos foram praticados com finalidade de dissimular a ocorrência do fato 
gerador do tributo ou ocultar os reais elementos constitutivos da obrigação 
tributária; e 

 manifestação sobre documentos que eventualmente tenham sido 
apresentados pelo contribuinte. 

 

 Intimação deverá ser expedida até o dia 30 de setembro do 
segundo ano seguinte àquele em que forem declaradas operações 
pelo contribuinte; 
 

 Os juros de mora deixarão de fluir caso a intimação não tenha 
sido expedida tempestivamente; 
 

PLV 22/2015 (alterações na MP 685) 
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O que mais pode vir por aí...  
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Projetos de Lei: 
 

 PL nº 7.274 de 2014 (Câmara dos Deputados):  
Tributação de Dividendos 

 PL nº 1.893 de 2015 (Câmara dos Deputados):  
Tributação de Dividendos e extinção dos JCP 

 PL nº 1.887 de 2015 (Câmara dos Deputados):  
Tributação de Dividendos e extinção dos JCP 

 PLS nº 588 de 2015 (Senado Federal):  
Tributação de Dividendos (PJ e PF) 

 PLS nº 616 de 2015 (Senado Federal)  
Tributação de Dividendos (PF) 
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Tax Updates – 2015 
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Projetos de Lei: 
 

 PLP nº 366 de 2013 (Câmara dos Deputados)  
Tributação pelo ISS 

 PL nº 399 de 2014 (Assembleia Legislativa de São Paulo) 
Alteração do ITCMD 

 PLS nº 298 de 2015 (Senado Federal)  
Repatriação de bens do exterior 

 PLS nº 315 de 2015 (Senado Federal)  
Tributação sobre Grandes Fortunas 

 MP alterando PIS/COFINS (em estudos) 

 PEC 140/15: CPMF  
Alíquota de 0,20% até 31.12.2019 
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Tax Updates – 2015 
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Obrigado! 
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