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1. 2015 Deloitte Global Share Plan Survey 
 

• O levantamento contemplou: 
 

- 177 empresas sediadas em 25 países, incluindo o Brasil; 
 
- 436 tipos de programas; 
 
- 65 empresas multinacionais com relação ao tratamento dado aos 

planos de ações no Brasil; 
 
- 59 planos de RSU  e 39 planos de Stock Option. 
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Principais resultados 



1.1. Aspectos mais desafiadores sob a ótica das 
empresas 
 
 

Obrigações 

fiscais de 

colaboradore

s expatriados 

46% 

Obrigações 

regulatórias 

e legais 

12% 

Comunicação 

com 

colaboradore

s 
[PERCENTAG

E] 

Não 

opinaram 

26% 

Obrigações 

fiscais de 

colaboradores 

expatriados 

46% 

Obrigações 

regulatórias e 

legais 

21% 

Comunicação 

com 

empregados 

15% 

Não opinaram 

18% 

Planos Executivos Planos amplos 
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1.2. Tributação no Brasil: Remuneração ou 
investimento? 
 
 
 

Remuneração 

15% 

Investimento 

85% 

Compensação - 

Retenção na 

fonte 

50% 

Compensação - 

Shadow payroll 

50% 

População: 
41 

empresas 
analisadas 
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1.3. Tratamento sob a ótica da pessoa jurídica e 
implicações fiscais na pessoa física 
 

População: 
55 

empresas 
analisadas 

Sem report em 
folha de 

pagamentos 
71% 

Com report em 
folha de 

pagamentos 
29% 

Com 
retenção 

64% 

Sem 
retenção 

36% 

Sem 
[CATEGORY 

NAME] 
[PERCENTAGE

] 

Com carnê-
leão 

[PERCENTAGE
] 
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Projeto de Lei nº 286/2015 



2. Projeto de Lei nº 286/2015 
 
 

 

Planos de 
incentivo de 
longo prazo 

(stock 
options) 

Os programas poderão ou não ter natureza salarial, 
dependendo apenas, da forma como serão constituídos 

Serão considerados como de natureza salarial se não 
apresentarem risco ou ônus ao beneficiário. 

 “Cash less exercise” ou “same day sale” e “sell to 
cover” serão tratadas como remuneração. 

Presunção de natureza mercantil, salvo condição 
especial em contrato de trabalho. 

Possibilidades de exclusão do plano. 

Habitualidade como um dos elementos a ser 
considerando na caracterização como remuneração. 
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Análise das decisões do Tribunal 
Superior do Trabalho 
 



3. Análise das decisões do Tribunal Superior do 
Trabalho 
 

 
 

Argumentos dos 
empregados  

• Continuidade ao direito 
de exercício, advinda da 
relação de emprego. 

•Complementação da 
remuneração. 

•Reconhecimento do 
plano de opção de ações 
como natureza salarial. 

Decisões desfavoráveis 
aos empregadores 

• Concessão por mera 
liberalidade do 
empregador. 

•Concessão gratuita. 

•Garantia  de preço 
mínimo no exercício. 

Decisões favoráveis 
aos empregadores 

•Caráter estritamente 
mercantil. 

•Ausência de 
habitualidade no 
pagamento. 
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Análise das decisões do CARF 
 



3. Análise das decisões do CARF 
 
 

Desfavoráveis 

67% 

Favoráveis 

33% 

Decisões 
publicadas 
até set/16. 
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3. Análise das decisões do CARF 
 
 

Argumentos do Receita 
Federal para atuação 

•Ausência de risco e 
dispêndio financeiro. 

•Concedida em virtude da 
relação de emprego. 

Argumentos do CARF 
para manter o auto de 
infração lavrado pela 
RFB 

•Ausência de desembolso 
financeiro e correção do 
preço de exercício. 

•Ingerência da alta 
administração empresa 
no preço de exercício. 

•Presunção de 
habitualidade. 

Decisões favoráveis 
aos contribuintes 

•Há custo para aquisição 
das ações. 

•Preço volátil, definido 
com base no valor de 
mercado da ação. 

•Previsão de cláusula lock 
up. 
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Dúvidas? 
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