
SOLUÇÃO DE CONSULTA nº276 – COSIT
O conceito de benefício mútuo

Esta apresentação é de propriedade de TozziniFreire Advogados 



INTRODUÇÃO

• Caracterização do contrato de compartilhamento de custos

• Discussão técnica: 

• Imposto de renda retido na fonte (IRFonte)

• Imposto sobre serviços (ISS)

• PIS e COFINS Importação

• CIDE

• Dedutibilidade – Aplicação de regras gerais de dedutibilidade e de 

preços de transferência.



DEFINIÇÃO OECD– INTRA-GROUP SERVICES

“(...)serviços que tenham sido fornecidos por um membro do grupo econômico para os 

outros membros do grupo (...)” (tradução nossa)

• Risco é suportado pelo provedor de serviços; 

• A atividade deve gerar alguma vantagem comercial ou econômica para as empresas 

participantes

• O benefício é medido pela consideração se uma empresa independente em condições 

equivalentes pagaria pela atividade prestada (o serviço deve ser necessário) 

• Remuneração baseada no preço e não no custo, na proporção do benefício esperado 

utilizando-se o arm’s length clause.

INTRA-GROUP SERVICES ( Special Considerations for Intra-Group 

Services - Guidelines, 2017) 



“O CCA é uma estrutura acordada entre empresas para dividir custos e riscos em desenvolver, 

produzir e obter ativos, serviços ou direitos, e para determinar a natureza e extensão do 

interesse de cada participante nesses ativos, serviços e direitos.” (tradução nossa)

• Benefício mútuo; 

• Aplicável para os intangíveis e serviços compartilhados entre empresas do mesmo grupo;

• O pagamento deve ser o que as partes estariam dispostas a pagar em circunstâncias 

comparáveis; 

• A contribuição de cada participante deverá ser consistente com o benefício esperado da 

transação; 

• Para ser considerado um CCA o contrato deve seguir as características listadas nos Guidelines

• Deverá seguir os arm’s length, mas não há a necessidade de aplicação de margem a 

depender do benefício gerado;

DEFINIÇÃO OECD - CCA

COST CONTRIBUTION ARRANGEMENTS (Cost Contribution

Arrangements - Guidelines, 2017) 



BRASIL - CONCEITOS ABORDADOS ATÉ 2012



BRASIL - CONCEITOS ABORDADOS ATÉ 2012



CONTRATOS DE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS

HISTÓRICO DE 
MANIFESTAÇÕES DA 
RFB SOBRE O TEMA.



SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 08/2012



SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA Nº 23/2013



EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS

• Estados Unidos

• México 

• Japão

• OCDE



SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 276/2019



O QUE MUDOU?

• Identificação do benefício mútuo

• Critério de rateio



O QUE ESPERAR APÓS A SC 276?

• Ainda é possível estruturar contratos de reembolso de 

despesas?

• Contratos já implementados

• Remessas futuras

• Qual critério adotar?

• Como comprovar o benefício mútuo?
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