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“BEPS” - Visão geral 
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Planos de Ação do BEPS 
Trilogia: coerência, substância e transparência  
 
 

• Ação 2: Estruturas com 
entidades e instrumentos 
híbridos 

• Ação 3: Regras de CFC 

• Ação 4: Juros e outras 
deduções financeiras 

• Ação 5: Práticas 
tributárias prejudiciais  

• Ação 6: Abuso no uso de 
tratados 

• Ação 7: Estabelecimento 
Permanente 

• Ações 8, 9, 10: Aspectos de 
preços de transferência: 
intangíveis, capital e riscos  

Coerência Substância Transparência 

• Ação 11: Metodologias e 
análises dos efeitos do BEPS 

• Ação 12: Divulgação de 
planejamento tributário 
agressivo 

• Ação 13: Documentação de 
TP 

• Ação 14: Resolução de 
conflitos 

Ação 15: Instrumento multilateral 

Ação 1: Negócios digitais 
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O posicionamento do Fisco Brasileiro 
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• Como membro do G-20, o Brasil foi convidado a participar do BEPS como 
associado, em condições de igualdade com os membros da OCDE e em 18 de 
junho de 2014 o Congresso Nacional, por meio da Lei 12.995, autorizou sua 
adesão formal ao projeto. 

 

• A Receita Federal do Brasil vem seguindo de perto os avanços da OCDE em 
relação ao BEPS. 

 

• O Fisco brasileiro tem debatido intensamente sobre os impactos de BEPS no 
Brasil e vem tomando medidas concretas para a implementação, no País, das 
ações definidas no âmbito do projeto BEPS. 
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Últimos desenvolvimentos no Brasil 
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Action 4: interest 
and financial 
payments 

• Regras de subcaptalização e preços de 
transferência. 

Action 3: 

Strengthen CFC 
rules 

• Lei nº 12.973/14. 

Action 5: Counter 
harmful tax 
practices 

• Definição de atividade econômica substantiva 
e alteração da lista de regimes fiscais com 
tributação favorecida (IN 1658/16). 

Action 11: collect 
and analyse data 
on BEPS  

• SPED foi apontado como melhores práticas no 
projeto BEPS. 
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Actions 8 to 10: 

transfer pricing 
• OECD guidelines x Regras brasileiras. 

Action 12: 

Disclosure of 
aggressive  

planning 

• MP 685/15 – não foi aprovada. 

Action 13: Re-
examine transfer 
pricing 
documentation 

• Assinatura do CbC MCAA em Outubro 2016. 
• IN 1681/16 

Últimos desenvolvimentos no Brasil 
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Action 14: Dispute 
Resolution   

• IN 1669/16. 



Action 13 – Documentação de Preços 
de Transferência 
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Quais os objetivos do Action 
13 
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Assegurar que contribuintes 
considerem adequadamente 
princípio “arm’s length” nas 
transações comerciais intra-grupo. 

Prover as Administrações 
Tributárias com as informações 
necessárias à condução de  uma 
análise de TP adequada 

Prover as Administrações 
Tributárias com informação útil à 
condução de fiscalizações para 
evitar transferência de receitas para 
países que não tributem a renda ou 
tenham tributação reduzida 
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Local file 

 
 
 
 

Country-by-Country 
template 

 
 

• Receita de partes não vinculadas 
• Receita de partes vinculadas 
• Receita total 
• Lucros (prejuízos) antes do imposto de 

renda 
• Imposto de renda pago (Regime  de Caixa)  
• Imposto de renda do exercício corrente 

reconhecido por competência 
• Capital  
• Lucros acumulados 
• Quantidade de empregados “full time”  
• Ativos tangíveis (exceto Disponibilidades)  
• Atividades preponderantes, por entidade e 

por jurisdição fiscal. 

 
 
 

Que tipo de informação é requerida? 
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Master file 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linha de 
negócios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linha de 
negócios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linha de 
negócios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linha de 
negócios 

Estrutura organizacional 

Descrição dos negócios do grupo 

Intangíveis do grupo 

Atividades financeiras intercompany 

Posição fiscal e financeira do grupo 

Entidade 
Local 

Informacão 
Financeira 

Transações 
Controladas 

• Estrutura 
organizacional 
local 

• Estrutura de 
negócios 

• Linhas de 
negócios locais 

• Descrição e 
contexto 

• Pagamentos / 
cobranças 

• Análise de 
preços de 
transferência 

• Demonstrações 
financeiras 

• Reconciliações 

• Dados 
comparáveis 
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Mapa de implementação da Ação 13 

Mexico 

Final rules 

USA 

Final rules 

Final rules  

Spain 

Ireland 

Final rules 

Belgium 

Final rules 

S. Korea 

Final MF/LF (equivalent)  

Draft CbCR 

Singapore 

Draft rules 

Australia 

Final rules 

Japan 

Final rules 
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Portugal 

Final rules 

India 

Final CbCR rules 

Draft MF/LF rules 

Liechtenstein 

Commitment  

Turkey 

Draft rules 

South Africa 

Draft CbCR rules 

Russia 

Draft rules 

Switzerland 

Draft rules 

Canada  

Draft rules 

Sweden 

Draft rules 

Austria 

Final rules 

France 

Final rules 

Germany 

Draft CbCR/MF rules 

Finland 

Final CbCR rules 

Denmark 

Final rules 

China 

Final rules 

Luxembourg 

Final MF/LF (equivalent)  

Draft CbCR rules 

Norway 

CBCR consultation   

EU 

Final ‘private’ CbCR   

Draft ‘public’ CbCR 

Poland 

Final rules  

Netherlands  

Final rules 

UK 

Final rules 

Colombia 

Draft MF/CbCR rules 

Papua New 
Guinea 

Draft rules 

Hong Kong 

Public consultation 

Italy 

Enacting rules  

Uruguay 

Draft MF/CbCR rules  

Israel 

Draft rules 

Pakistan 

Enabling rules enacted 

Vietnam 

Draft rules  

Bulgaria 

Draft rules 

Czech Republic 

Draft rules 

Slovenia  

Draft rules 

Romania 

Final MF/LF 

Draft CbCR 

Malaysia 

Intention to implement 

Draft legislation 

Final legislation 

Announcement 

Brazil 

Final rules 
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Brasil 
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IN 1681/2016 – Obrigatoriedade - Quem?  
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• Art. 3º - Toda entidade integrante residente para fins tributários no Brasil 
que seja a controladora final de um grupo multinacional; e 

• Art. 3º, § 1º - Uma entidade integrante residente para fins tributários no 
Brasil que não seja a controladora final de um grupo multinacional, caso se 
verifique pelo menos 1 (uma) das seguintes situações: 

- o controlador final do grupo multinacional do qual faz parte não seja 
obrigado a entregar a Declaração País-a-País em sua jurisdição de residência para 
fins tributários; 

- a jurisdição de residência para fins tributários do controlador final tenha firmado 
acordo internacional com o Brasil, mas não tenha acordo de autoridades 
competentes com o País até o prazo final de entrega da Declaração País-a-País 
estabelecido no art. 6º para o ano fiscal de declaração; ou 

- tenha ocorrido falha sistêmica da jurisdição de residência para fins tributários 
do controlador final do grupo multinacional que tenha sido notificada pela RFB à 
entidade integrante residente para fins tributários no Brasil. 
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IN 1681/2016 – Obrigatoriedade - Dispensa  
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• Receita consolidada do grupo, no ano anterior ao da declaração, inferior a 
R$2,26 bilhões ou EUR$750mil (ou equivalente para cotação em 
31/01/2015)  

• Indicação de entidade substituta: 

- a jurisdição de residência para fins tributários da entidade substituta exija a entrega 
da Declaração País-a-País em conformidade com o art. 9º; 

- a entidade substituta entregue a Declaração País-a-País à administração tributária 
de sua jurisdição de residência para fins tributários em até 12 (doze) meses a contar 
do último dia do ano fiscal de declaração do grupo multinacional; 

- a jurisdição de residência para fins tributários da entidade substituta tenha firmado 
acordo de autoridades competentes com o Brasil no prazo para entrega da 
declaração; 

- a jurisdição de residência para fins tributários da entidade substituta não tenha 
notificado a RFB nem tenha sido por ela notificada da ocorrência de falha 
sistêmica; 

- a entidade substituta informe à sua jurisdição de residência para fins tributários 
que é a entidade declarante; e 

- a RFB tenha sido informada da existência e identificação da entidade declarante. 
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Países que aderiram ao CbC MCAA – Acordo 
autoridades competentes 

Source: https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/CbC-MCAA-Signatories.pdf  

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/CbC-MCAA-Signatories.pdf
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IN 1681/2016 – Como, Quando e Penalidades? 
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• ECF (Escrituração Contábil Fiscal)  

- Moeda única do controlador; 

- Valores totais, independente da proporção da participação do controlador final; 

- Português, inglês ou espanhol.   

 

• Anualmente, em relação ao ano fiscal encerrado imediatamente anterior 

- A primeira terá como ano fiscal o iniciado a partir 01 de janeiro de 2016 

◦ Problema prático: falta de dispensa no Bloco W da ECF 2017 para empresas que 
terminam o exercício fiscal em data diferente do que 31/12/2016 

 

• Penalidades: 

- Falta de indicação (controlador/substituto/declarante): impedimento transmissão 

- Apresentação extemporânea: R$ 500,00 a R$ 1.500,00 por mês-calendário; 

- Não cumprimento a intimação: R$ 500,00 por mês-calendário; 

- Informações inexatas, incompletas ou omitidas: 3% do valor da informação inexata, 
incompleta ou omitida. 
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Jurisdição 
Fiscal Receitas 

Lucro 
(Prejuízo) 
antes dos 
impostos 

Imposto de 
renda pago 
(regime de 
caixa) 

Imposto de 
renda 
competência 
– ano 
calendário 

Capital Lucros 
acumulados 

Número 
total de 
empregados 
– período 
integral 

Ativos 
tangíveis 
(exceto 
disponibilida
des)  

Partes não 
relacionadas 

Partes 
relacionadas 

Total 

1. Receitas devem excluir pagamentos recebidos de outras entidades tratados como dividendos no 
país da fonte pagadora. 

2. Informações de Estabelecimentos Permanentes (EP) devem ser reportadas na jurisdição fiscal 
em que estiverem situados, desde que sejam emitidas demonstrações financeiras separadas. 

3. IRPJ pago (caixa) deve incluir o valor pago para todas jurisdições fiscais e o IRF pago por outras 
entidades (relacionadas ou não) com relação aos pagamentos da entidade reportante. 

4. IRPJ (competência) não deve incluir o IR diferido ou provisões (“UTP”). 

5. Capital de EP devem ser reportados pela entidade legal, salvo em casos de regulamentação local 
relativos a capital mínimo constituído.   

6. Total de empregados incluem terceiros contratados e devem apresentar consistência anual; 
podendo ser arredondados ou estimados. 

7. Ativos devem ser alocados, em casos de EP. 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. Outros – deve ser especificada a natureza da atividade desenvolvida 

2. Ano fiscal das afiliadas deve guardar consistência com o ano fiscal da casa matriz 

3. Fonte de dados: deve ser consistente a cada ano; há livre opção pelo critério de consolidação 
adotado (demonstrações financeiras, demonstrativos regulatórios consolidados ou registros locais).   

4. Não é necessária a reconciliação, mas é recomendável avaliar a substância e consistências das 
atividades realizadas em cada entidade. 

Principais atividades econômicas 

  

Jurisdição 
fiscal 

Entidades 
constiuidas 
na jurisdição 
fiscal 
 

Jurisdição fiscal 
da organização ou 
incorporação, se 
diferente da 
jurisdição de 
residência 
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• Falha sistêmica. 

• Inclusão do conceito de Estabelecimento Permanente na instrução 
normativa. 

• GAAP. 

• Ano fiscal ≠ Ano Societário. 
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Mapeamento prévio das informações solicitadas no CbCR para 
identificação de pontos críticos na organização, assim como 
mapeamento de contas contábeis e identificação de bases de 
dados 

Desenvolvimento de políticas internas nas organizações, 
disponibilidade de recursos, tempestividade na coleta das 
informações e consistência da documentação para as partes 
envolvidas na transação 

Configuração de sistemas internos (ERP) ou 
parametrização de novos sistemas de informática para 
lidar com a granularidade e armazenamento de dados, 
facilitando a gestão de processos e preenchimento do 
“CbCR”  
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