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ULTIMATE BENEFICIAL OWNER (UBO)

 TRANSPARÊNCIA TRIBUTÁRIA GLOBAL 

 2010 - FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act

 2013  - G20 São Petersburgo – David Cameron

 2013 - BEPS – Base Erosion and Profit Shifting

 2014 - Padrão de Declaração Comum (Common Reporting Standard - CRS)

 2016 - RERCT - Regime especial de regularização cambial e tributária

 2018 – Autuações dos FIPs



ULTIMATE BENEFICIAL OWNER (UBO)
 O Brasil é parte de um grupo de 100 jurisdições comprometidas, diante do G20 

e do Fórum Global sobre Transparência e Intercâmbio de Informações para Fins 
Tributários, em realizar o intercâmbio automático de informações financeiras 
de acordo com o Padrão de Declaração Comum. As primeiras informações 
relativas ao ano de 2017 serão transmitidas até setembro do corrente ano.

 2015 - INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1571 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
prestação de informações relativas às operações financeiras de interesse da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB), mais conhecida como e-Financeira.

 2016 - INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1680 - Dispõe sobre a identificação das contas 
financeiras em conformidade com o Padrão de Declaração Comum (Common 
Reporting Standard - CRS).

 2018 – ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COFIS Nº 15 - Dispõe sobre o Manual de 
Preenchimento da e-Financeira.
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 Instruções Normativas 1.634/2016 e 1.729/2017 - abertura de informações 

cadastrais dos cotistas até o último beneficiário da cadeia societária (“UBO”);

 Considera-se beneficiário final:

 I - a pessoa natural que, em última instância, de forma direta ou indireta, 
possui, controla ou influencia significativamente a entidade; ou

 II - a pessoa natural em nome da qual uma transação é conduzida.

 Presume-se influência significativa, quando a pessoa natural: I - possui mais 
de 25% do capital da entidade, direta ou indiretamente; ou II - direta ou 
indiretamente, detém ou exerce a preponderância nas deliberações sociais e 
o poder de eleger a maioria dos administradores da entidade, ainda que sem 
controlá-la.
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 Excetuam-se dessa regra:

 I - as pessoas jurídicas constituídas sob a forma de companhia aberta no 
Brasil ou em países que exigem a divulgação pública de todos os acionistas 
considerados relevantes e não estejam constituídas em jurisdições com 
tributação favorecida ou submetidas a regime fiscal privilegiado (paraísos 
fiscais);

 II - as entidades sem fins lucrativos que não atuem como administradoras 
fiduciárias e que não estejam constituídas em jurisdições com tributação 
favorecida ou submetidas a regime fiscal privilegiado (paraísos fiscais), 
desde que reguladas e fiscalizadas por autoridade governamental 
competente;

 III - os organismos multilaterais, bancos centrais, entidades 
governamentais ou ligadas a fundos soberanos;
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 Excetuam-se dessa regra:

 IV - as entidades de previdência, fundos de pensão e instituições similares, 
desde que reguladas e fiscalizadas por autoridade governamental 
competente no País ou em seu país de origem;

 V - os fundos de investimento nacionais regulamentados pela Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), desde que seja informado à RFB, na e-
Financeira, o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou o CNPJ dos cotistas de 
cada fundo por eles administrado;

 VI - os fundos de investimentos especialmente constituídos e destinados, 
exclusivamente, para acolher recursos de planos de benefícios de 
previdência complementar ou de planos de seguros de pessoas, desde que 
regulados e fiscalizados por autoridade governamental competente em seu 
país de origem; e
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 Excetuam-se dessa regra:

 VII - veículos de investimento coletivo domiciliado no exterior cujas cotas 
ou títulos representativos de participação societária sejam admitidos à 
negociação em mercado organizado e regulado por órgão reconhecido pela 
CVM ou veículos de investimento coletivo domiciliado no exterior:

 a) cujo número mínimo de cotistas seja igual ou superior a 100 (cem), desde que 
nenhum destes possua influência significativa;

 b) cuja administração da carteira de ativos seja feita de forma discricionária por 
administrador profissional registrado em entidade reguladora reconhecida pela CVM;

 c) que seja sujeito à regulação de proteção ao investidor de entidade reguladora 
reconhecida pela CVM; e

 d) cuja carteira de ativos seja diversificada, assim entendida aquela cuja 
concentração de ativos de um único emissor não caracterize a influência significativa.
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PENALIDADES:

 As entidades que não preencherem as informações referentes ao beneficiário final no prazo 
solicitado ou que não apresentarem os documentos na forma prevista terão sua inscrição suspensa 
no CNPJ e ficarão impedidas de transacionar com estabelecimentos bancários, inclusive quanto 
à movimentação de contas-correntes, à realização de aplicações financeiras e à obtenção de 
empréstimos.

 As entidades domiciliadas no exterior devem informar, em até 90 (noventa) dias a partir da data 
da inscrição, que não há beneficiários finais no Coleta Web, caso não haja nenhuma pessoa 
enquadrada na condição de beneficiário final.

 As entidades já inscritas no CNPJ antes de 1º de julho de 2017 que procederem a alguma 
alteração cadastral a partir dessa data deverão informar os beneficiários finais ou informar a 
inexistência de beneficiários finais, e entregar os documentos previstos até a data limite de 31 de 
dezembro de 2018.
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 PRINCIPAIS IMPEDIMENTOS

• Dificuldade na obtenção da informação devido:
 Múltiplos níveis societários;
 Diferentes jurisdições com diferentes tipos de corporações.

• Inviabilidade de documentação de apoio para comprovar a propriedade;

• Indisponibilidade sistêmica e tempestiva para o envio das informações.

 POSSÍVEIS ARGUMENTOS DE DEFESA

• Ausência de fundamento legal para a instituição da Instrução Normativa 1.634/2016

• Sanção excessiva e infundada, considerando em boa parte dos casos a informação do UBO não 
depende apenas do investidor.



AUTUAÇÕES DOS FIPs

 A RFB vem autuando importantes gestoras de recursos que falharam em revelar a identidade de 
cotistas estrangeiros (UBOs);

 Risco de responsabilização dos administradores pela falta do recolhimento do IRF à alíquota de 
35% sobre a base tributável com gross-up, mais multa qualificada de 150%, mais juros SELIC;

 Ação da RFB no sentido de tentar identificar beneficiários finais brasileiros que investem 
indiretamente (utilizando outros veículos de investimento) em FIPs para se valer da isenção de 
Imposto de Renda aplicável para estrangeiros;

 Dificuldade das gestoras na identificação de todos os cotistas, informações muitas vezes não 
disponíveis. 

Receita multa fundos de private equity e setor entra em alerta
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