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EXPEDIÇÃO, PELA RECE ITA FEDERAL DO BRASI L, DE 
ATESTADOS FISCAIS QUE POSSUEM A FINALIDADE DE 
EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO E A EVASÃO FISCAL  

  
Data 26/12/2011 

 

Foi publicada, em 26 de dezembro de 2011, a Instrução Normativa da Receita Federal 
do Brasil (“IN/RFB”) nº 1.226, que institui a expedição, pela Receita Federal do Brasil, 
de atestados específicos com a finalidade de evitar a dupla tributação e a evasão fiscal. 

 

Referida Instrução dispõe que as pessoas físicas ou jurídicas residentes ou 
domiciliadas no Brasil poderão requerer o “Atestado de Residência Fiscal no Brasil”, 
nas unidades competentes da Receita Federal do Brasil, com fins de demonstrar sua 
residência no País, para efeito de aplicação dos Acordos Internacionais contra a Dupla 
Tributação. 

 

Ainda, quanto aos não residentes no Brasil, haverá dois atestados fiscais. O primeiro 
de “Rendimentos Auferidos no Brasil por Não Residentes”, que servirá para efeito de 
compensação de Imposto sobre a Renda em país estrangeiro, e o segundo será o 
“Atestado de Residência Fiscal no Exterior”, o qual o interessado poderá requerer com 
fins de usufruir dos benefícios previstos nas convenções internacionais.  

 

Cumpre ressaltar que em relação ao “Atestado de Residência Fiscal no Exterior”, o 
interessado deverá apresentá-lo à fonte pagadora, de forma que uma via ficará retida 
com esta e a outra será encaminhada a uma unidade competente da Receita Federal 
no Brasil.  

 

Por fim, todos os requerimentos para expedição dos atestados estarão disponíveis no 
site da Receita Federal do Brasil, e a unidade competente terá o prazo de até 10 dias 
úteis para expedi-los, contados a partir de sua solicitação. 

 

Sendo o que nos cumpre para o momento, nos colocamos, desde já, à disposição dos 
nossos clientes para atendê-los no que for necessário. 



 

 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 
mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 
esclarecimentos adicionais. 
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Responsáveis : 

 

Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7553  

 

H. Philip Schneider (philip@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7551 

 

 


