
Aspectos polêmicos dos royalties e serviços de assistência 

técnica em vista do Parecer PGFN/CAT nº 2.363/2013 



Contextualização do problema 

 

 Os tratados celebrados pelo Brasil conceituam como royalties as remunerações 

pagas por informações correspondentes à experiência adquirida no setor industrial, 

comercial ou cientifico. 

 

 Conceituação original não abarca serviços de assistência técnica. 

 

 Dicotomia entre a competência de tributar do Estado da residência vs Estado da 

fonte. 

 

 O ponto fulcral é a distinção, para efeitos dos tratados, entre: i) rendimentos de 

prestação de informações resultantes de experiência acumulada, sujeitos a uma 

retenção definitiva na fonte (artigo 12 da CM); ii) rendimentos de prestação de 

serviços livres de impostos no Estado da Fonte (artigo 7º da CM). 

 

 

 



Serviços de assistência vs transferência de know-how 

 O contrato de know-how tem por objetivo a transmissão de informações tecnológicas 

preexistentes e não reveladas ao público, na forma de cessão temporária ou definitiva 

de direitos, para que o adquirente as utilize por conta própria, sem intervenção do 

transmitente em sua utilização. 

 

 A remuneração do know-how é um rendimento de capital, retribuindo capital 

tecnológico, previamente acumulado, posto à disposição do beneficiário. 

 

 O contrato de prestação de serviços tem por objetivo a execução de serviços que 

pressupõe, por parte do prestador, uma tecnologia no sentido de conhecimentos 

normais da sua profissão, não destinado a ser transmitida, mas meramente aplicada 

ao caso concreto mediante ideias. 

 

 A remuneração da prestação de serviços é o preço da venda do serviço e não 

retribuição de um fator de produção de uma tecnologia. 

 



Conceitos à luz dos tratados firmados pelo Brasil 

 Traços distintivos da convenção de know-how vis-a-vis do contrato de prestação de 

serviços: i) objetivo de transmitir informações, conhecimentos ou experiências próprias 

não divulgadas; ii) não intervenção do transmitente na aplicação da tecnologia cedida; 

iii) o transmitente não garante o resultado da tecnologia cedida; e, iv) a remuneração da 

tecnologia não se baseia no custo demonstrado em função de horas de trabalho. 

 

 A OCDE qualifica a remuneração dos contratos de prestação de serviços em geral 

como lucro de empresa (artigo 7º) 

 

 A competência para tributação é do Estado da residência a sua tributação, salvo e o 

prestador estrangeiro mantiver estabelecimento permanente no Estado da fonte, ou 

se a natureza do pagamento se encaixar em outra hipótese prevista nos demais 

artigos – aqui inclui-se o artigo 12  (royalties), quando então o Estado da fonte 

pode tributar os referidos rendimentos dentro dos limites previstos. 

 

 



Exposição do problema 

 

 Problema dessa linha divisória é que a legislação interna do Brasil estendeu o 

conceito de know-how para serviços de assistência administrativa, afastando da 

estrutura dos tratados centrada no artigo 7º ("lucro de empresas"). 

 

 Teoria do Fisco: as remessas para prestadores de serviços estrangeiros seriam 

tributadas por ser equivalente a "rendimentos não expressamente mencionados no 

acordo internacional", hipótese na qual o artigo 22 dos tratados estabelece que 

esses valores podem ser tributados na origem. 

 

 Questionamentos judiciais e ameaças de denúncia por parte dos países com os 

quais o Brasil tem tratado. 

 

 

 



Parecer PGFN/CAT nº 2.363/2013 

 

 As conclusões do Parecer PGFN/CAT nº 2.363/2013 foram no sentido de que, como 

regra geral, os rendimentos oriundos da prestação de serviços técnicos estão 

enquadrados no conceito de "lucro de empresas", do artigo 7º dos tratados. 

 

 Caso determinado tratado traga disposição expressa de que os serviços técnicos são 

enquadrados no artigo 12, que estabelece a tributação aplicável aos royalties, devem ser 

aplicadas as disposições previstas naquele artigo, com tributação na fonte. 

 

 Adotando as conclusões do Parecer PGFN/CAT nº 2.363/2013, afasta-se a aplicação do 

artigo dos tratados que trata de "rendimentos não expressamente mencionados" em 

relação às remessas de pagamentos de serviços técnicos, devendo haver uma análise 

concreta para determinar se é aplicável o artigo 12 antes de classifica-los no artigo 7º. 

 



Parecer PGFN/CAT nº 2.363/2013 

 Após decisões judiciais desfavoráveis, houve a emissão do Parecer PGFN CAR nº 

2.363/2013, consolidando uma nova posição oficial no sentido de que tais remessas 

ao exterior não deveriam mais ser classificadas nos artigos de "rendimentos não 

expressamente mencionados" dos tratados, passando, portanto, a enquadrar-se nos 

artigos 7º ou 12 a depender do caso específico.  

 

 Premissa básica adotada no Parecer PGFN/CAT nº 2.363/2013: 

 

 i) não deve ser empregado o conceito de "lucro real" da legislação brasileira para 

fins de enquadramento dos rendimentos de prestação de serviços técnicos, mas 

sim, o conceito de lucro previsto no artigo 7º dos tratados, que, por sua vez, seria 

amplo e englobaria os rendimentos de prestação de serviços;  e, 

 

ii) na incompatibilidade entre os conceitos de lucro da legislação interna e do 

tratado, valeria o conceito previsto no tratado – princípio da especialidade. 

 

 

 

 

 



Nova tentativa de cobrança de IRRF 

 Na maior parte dos tratados, os royalties fazem parte do universo da propriedade 

intelectual ou industrial, mas, em alguns casos, este abrange também serviços 

técnicos ou de assistência técnica, com base em anexos que alargam seu conceito. 

 

 São classificados no artigo 12 como royalties, tributáveis na fonte, os pagamentos 

de serviços técnicos de assistência técnica realizados no contexto dos seguintes 

tratados: África do Sul, Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, China, Coréia do Sul, 

Dinamarca, Equador, Espanha, Filipinas, Hungria, Índia, Israel, Itália, Luxemburgo, 

México, Noruega, Países Baixos, Peru, Portugal, República Eslovaca, República 

Tcheca, Turquia e Ucrânia. 

 

 Os únicos tratados brasileiros que não adotaram a classificação de royalties para os 

serviços técnicos são os firmados com a Áustria, a Finlândia, a França, o Japão e a 

Suécia, não sendo aplicável o tratamento previsto no artigo 12, sendo possível a 

plena aplicação do artigo 7º, sem a possibilidade de tributação pelo Brasil. 

 



Nova tentativa de cobrança de IRRF 

 

 A PGFN tenta reverter com base as derrotas com base no princípio da 

especialidade, caso o tratado possua um protocolo que expanda o conceito de 

royalties, deverá haver a incidência do IRRF.  

 

 A PGFN conseguiu ao menos duas vitórias na primeira instância (envolvendo o 

tratado com a França, que não tem este protocolo como o caso com o Japão), 

envolvendo a Novartis e a Alstom. 

 

 Impacto: i) caso o governo estrangeiro entenda que o serviço prestado não é 

técnico, vai cobrar o imposto cheio que em geral pode chegar a 20% pelo 

rendimento da empresa no exterior, ocorrendo a dupla tributação, que totalizaria 

35%; ii) países podem denunciar seus tratados com o Brasil. 

 

 

 

 

 



Conclusões 

 

 Houve avanço em relação a sistemática de tributação no tratado entre Brasil e 

Japão. 

 

 Não há, no tratado Brasil – Japão, protocolo ampliando o conceito de royalties 

para abarcar serviços pagos em contra-prestação de serviços de assistência 

técnica. 

 

 Os pagamentos realizados a título de contraprestação de serviços de assistência 

técnica estarão abarcados no artigo 7º do tratado, com tributação exclusiva no 

Japão, salvo na hipótese de haver EP no Brasil. 

 

 Risco que o Fisco continua insistindo em cobrar IRRF – precedentes perigosos 

a favor em caso de tratado parecido com o do Japão. 
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