
OS EFEITOS DO BEPS NO BRASIL
Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil

Hugo Amano
05/10/2017



Page 2

O QUE É BEPS?

BEPS no Brasil



O QUE É BEPS?

Page 3
BEPS no Brasil

Base Erosion and Profit Shifting
ou Erosão de base tributável e
transferência de lucros

Iniciativa da OECD com os Países
do G20

“Action Plan on Base Erosion
and Profit Shifting” publicado
em julho de 2013.

Relatório contém os 15 planos
de ação para “fechar as portas”
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Ação 1: Endereçar os desafios da economia digital

Ação 2: Neutralizar os efeitos de arranjos híbridos e descasados

Ação 3: Fortalecer as regras CFC (controlled foreign
corporation)

Ação 4: Limitar a “erosão” de base utilizando juros e outros
pagamentos financeiros

Ação 5: Conter práticas tributárias danosas, considerando
transparência e substância

Ação 6: Prevenir uso abusivo de Tratados

Ação 7: Prevenir a artificialidade da não caracterização de
Estabelecimentos Permanentes
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Ação 8 a 10: Assegurar que as regras de preços de transferência
evitem a “erosão” no que tange a Intangíveis, Risco e capital e
Outras transações de alto risco

Ação 11: Estabelecer metodologias para coletar e analisar
dados relativos a BEPS e ações para endereçar

Ação 12: Exigir que contribuintes divulguem os planejamentos
tributários agressivos

Ação 13: Reexaminar documentação de preços de transferência

Ação 14: Tornar mecanismos de resolução de conflitos mais
efetivos

Ação 15: Desenvolver instrumento multilateral
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Fonte: Inclusive Framework on BEPS

High Profit on low-tax affiliates Concentration of royalty receipts 
relative to R&D
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Organizada em 3 pilares: (i) reforçar a coerência das
regras de imposto de renda em nível internacional, (ii)
realinhar a tributação das atividades econômicas
conforme a substância e (iii) melhorar a transparência

Quer evitar a dupla não tributação, dedução múltipla de
despesas e tributação distorcida da renda sem considerar
a substância
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COERÊNCIA

PA 2. Arranjos 
híbridos 

PA 3. Regras CFC

PA 4. Dedução de 
juros

PA 5. Práticas 
tributárias danosas

SUBSTÂNCIA

PA 6. Abuso em 
Tratados

PA 7. Previnir 
Estabalecimento 
Permanente

PA 8, 9 e 10. Preços 
de Transferência 
(Intangíveis, Risco e 
Capital, Transações 
de Alto Risco)

TRANSPARÊNCIA

PA 11. Analisar 
dados do BEPS

PA 12. Planejamento 
tributário agressivo

PA 13. 
Documentação dos 
preços de 
transferência

PA 14. Resolução de 
disputas

PA 1. Economia digital

PA 15. Instrumento multilateral
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British Prime Minister David Cameron, Speech, January 24, 2013
- “We want to use the G8 to drive a more serious debate on tax evasion and tax avoidance.

This is an issue whose time has come. After years of abuse people across the planet are rightly
calling for more action, and most importantly there is gathering political will to actually do
something about it.”

German Chancellor Angela Merkel, Speech, February 13, 2013
- “It's not right that giant global companies have huge sales here (in Germany), in all of

Europe, in the United States and elsewhere and then only pay taxes somewhere in a tiny tax
haven. That's why we're going to fight to finally put an end to tax havens at the G8 meeting
this year in Great Britain.”

BRICS joint Communiqué, 18 January 2013
- “We express our concern at the erosion of the tax base … We commit to prevent the base
erosion and profit shifting through cooperation amongst ourselves and with other countries. ”
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Perda de receita com imposto de renda estimado entre
US$ 100 e 240 bilhões no mundo. No Brasil cerca de R$
110 bilhões não tributados (RFB) ou R$ 37 bilhões de
IRPJ/CSLL.

Definição de padrões mínimos do BEPS para adoção pelos
países:

- Ação 5 Práticas tributárias danosas

- Ação 6 Uso abusivo de tratados

- Ação 13 Documentação de preços de transferência

- Ação 14 Resolução de conflitos
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Tributação na fonte sobre juros, serviços e royalties
dificultam o BEPS no Brasil, pois os rendimentos auferidos
pela empresa estrangeira já são tributadas no país. Nas
transações com os chamados “paraísos fiscais”, a
retenção na fonte é ainda maior chegando a 25%

Dedutibilidade dos juros sobre empréstimos é limitada
pelas regras de subcapitalização (thin capitalization) e
também pelas regras de preços de transferência que
determina a taxa máxima a ser deduzida
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IN 1.037/10: relaciona países ou dependências com
tributação favorecida (paraíso fiscal ou “black list”) e
regimes fiscais privilegiados

Preços de transferência: Brasil não segue o “guideline” da
OCDE sobre o tema, tendo criado uma legislação que
prevê apenas métodos transacionais com margens de
lucro fixas e definidas. Regras poderão ser alteradas para
alinhar com a prática global?
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Acompanhamento econômico tributário diferenciado e
especial da RFB: os seletos contribuintes (PJ e PF) desta
“lista” são monitorados constantemente pelo Fisco

Juros sobre capital próprio
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Medida Provisória (MP) 685/15: Ação 12 Planejamento
tributário agressivo

IN 1.658/16: Ação 5 Práticas tributárias danosas

IN 1.669/16: Ação 14 Resolução de conflitos

IN 1.681/16: Ação 13 Declaração País a País (CbCR)

IN 1.689/17: Ação 5 Práticas tributárias danosas



NORMAS IMPLANTADAS PÓS BEPS
Ação 12 – Divulgar planejamentos tributários agressivos

Page 21
BEPS no Brasil

Status: Revogada

Base Legal: MP 685/15

“Art. 7º O conjunto de operações realizadas no ano-calendário anterior que envolva
atos ou negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo
deverá ser declarado pelo sujeito passivo à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até
30 de setembro de cada ano, quando:

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

II - 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

III - tratar de atos ou negócios jurídicos específicos previstos em ato da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.

Parágrafo único. O sujeito passivo apresentará uma declaração para cada conjunto de
operações executadas de forma interligada, nos termos da regulamentação.”
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Status: Vigente

Base Legal: IN 1.658/16 e IN 1.689/17

“IN 1.658/16

Parágrafo único. Para fins de identificação de regimes fiscais privilegiados previstos nos
incisos III e IV do art. 2º, entende-se que a pessoa jurídica que exerce a atividade de
holding desempenha atividade econômica substantiva quando possui, no seu país de
domicílio, capacidade operacional apropriada para os seus fins, evidenciada, entre
outros fatores, pela existência de empregados próprios qualificados em número
suficiente e de instalações físicas adequadas para o exercício da gestão e efetiva
tomada de decisões relativas:

I - ao desenvolvimento das atividades com o fim de obter rendas derivadas dos ativos
de que dispõe;

II - à administração de participações societárias com o fim de obter rendas decorrentes
da distribuição de lucro e do ganho de capital.”
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IN 1.658/16 alterou a IN 1.037/10, que relaciona países
ou dependências com tributação favorecida e regimes
fiscais privilegiados trazendo a definição de substância
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“IN 1.689/17

Art. 3º-A Além dos requisitos previstos neste Capítulo, a consulta deverá conter as
informações estabelecidas no § 1º deste artigo quando os dispositivos da legislação
tributária e aduaneira ou os fatos a que será aplicada a interpretação solicitada,
indicados conforme o inciso IV do § 2º do art. 3º, abrangerem uma das matérias a
seguir:

I - preços de transferência;

II - o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de
Semicondutores (Padis);

III - estabelecimento permanente.

§ 1º Na hipótese prevista no caput, a consulta deverá conter as seguintes informações:

I - identificação do controlador direto e do controlador final da pessoa jurídica que
formulou a consulta, bem como seus países de domicílio, na hipótese de serem no
exterior;
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“IN 1.689/17 (cont.)

II - identificação dos países de residência de todas as partes relacionadas com as quais o
contribuinte efetua transações objeto da consulta;

III - identificação do país de residência da matriz e do estabelecimento permanente, na
hipótese do inciso III do caput.

§ 2º Será encaminhado às administrações tributárias dos países de domicílio das
pessoas referidas no § 1º, com os quais o Brasil tenha acordo para troca de
informações, sumário da resposta à consulta a que se refere o caput.”
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IN 1.689/16, trouxe a necessidade de incluir informações
adicionais no processo de consulta sobre a interpretação
da legislação

Consultas relacionadas a preços de transferência e
estabelecimentos permanentes serão automaticamente
compartilhadas entre as autoridades fiscais.
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Status: Vigente

Base Legal: IN 1.669/16

“Art. 1º Esta Instrução Normativa rege o procedimento amigável no âmbito das
Convenções e dos Acordos Internacionais Destinados a Evitar a Dupla Tributação da Renda
(ADTs) de que o Brasil seja signatário.

Art. 2º O procedimento amigável não tem natureza contenciosa, sendo partes as
autoridades competentes dos Estados Contratantes.

Art. 3º O procedimento amigável pode ser composto por:

I - fase unilateral, na qual a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) recebe e efetua
a análise interna do requerimento e, se possível, finaliza o procedimento; ou

II - fase bilateral, na qual a RFB trata com a autoridade competente do outro Estado
Contratante a fim de buscar uma solução para o caso:

a) não finalizado na fase unilateral; ou

b) recebido por meio de requerimento apresentado no exterior.
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O procedimento amigável alcança as convenções e os
acordos internacionais destinados a evitar a dupla
tributação da renda de que o Brasil seja signatário

Serve apenas para discutir impostos sobre a renda,
incluindo a CSLL ou outros tributos abrangido pelas
convenções

IN não prevê prazo para a RFB se manifestar, tampouco a
suspensão de penalidades caso a empresa siga um posição
diferente do entendimento do Fisco
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Status: Vigente

Base Legal: IN 1.681/16

“Art. 3º Está obrigada à entrega da Declaração País-a-País toda entidade integrante
residente para fins tributários no Brasil que seja a controladora final de um grupo
multinacional.(...)

Art. 4º Estão dispensadas da entrega da Declaração País-a-País as entidades integrantes
residentes no Brasil cuja receita consolidada total do grupo multinacional no ano fiscal
anterior ao ano fiscal de declaração, conforme refletido nas demonstrações financeiras
consolidadas do controlador final, seja menor que:

I - R$ 2.260.000.000,00 (dois bilhões, duzentos e sessenta milhões de reais), se o
controlador final for residente no Brasil para fins tributários; ou

II - € 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de euros), ou o equivalente
convertido pela cotação de 31 de janeiro de 2015 para a moeda local da jurisdição de
residência para fins tributários do controlador final.”
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Declaração País a País (DPP) também conhecida como
Country by Country Reporting (CbCR) foi obrigatória a
partir de 2017, relativo ao ano calendário 2016

DPP foi informada no Bloco W da ECF

Informações serão compartilhadas entre os Fiscos a partir
de 2018
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Informações prestadas por jurisdição no Bloco W:

Receitas total e das obtidas de partes relacionadas e
não relacionadas;

Lucro ou prejuízo antes do imposto sobre a renda;

Imposto sobre a renda pago e devido;

Capital social;

Lucros acumulados;

No. de empregados; e

Ativos tangíveis diversos de caixa e equivalentes de
caixa.
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DPP ou CbCR contém informações sobre onde uma MNE
registra suas vendas e lucros, emprega staff, mantém
ativos e paga impostos

+50 países já implementaram o CbCR, 64 países (até
Jul/2017) assinaram o Acordo Multilateral de Autoridades
Competentes para operacionalizar a troca de informações
do CbCR entre os países

CbCR cobre 95% das receitas das MNE
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DPP ou CbCR contém informações sobre onde uma MNE
registra suas vendas e lucros, emprega staff, mantém
ativos e paga impostos

+50 países já implementaram o CbCR, 64 países (até
Jul/2017) assinaram o Acordo Multilateral de Autoridades
Competentes para operacionalizar a troca de informações
do CbCR entre os países

CbCR cobre 95% das receitas das MNE
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Ainda é cedo para dizer quais as mudanças na prática
para as empresas brasileiras. MNE estarão muito mais
atentas aos planejamentos tributários agressivos, uma vez
que os Fiscos terão acesso a informações que antes eram
restritas a uma única jurisdição

Compliance burden deve aumentar um pouco mais e
novas obrigações podem surgir

Procedimento amigável para resolução de conflitos

Qual a utilidade da DPP/CbCR para a RFB?
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Normas já vigentes no Brasil, como a retenção na fonte e
a dedutibilidade dos juros já restringem o BEPS no país e,
portanto, alguns planos de ação não devem ser adotados
por aqui neste primeiro momento

Novas normas ou alterações nas existentes devem
acontecer em breve
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