
ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO EM MATÉRIA DE DIREITO TRIBUTÁRIO INTERNACIONAL

Em 20 de junho de 2014, dois novos atos normativos da Secretaria da Receita Federal do Brasil (“SRFB”) 
em matéria de direito tributário internacional foram publicados. São eles (i) o Ato Declaratório Interpretativo 
RFB nº 05, de 16 de junho de 2014 (“ADI nº 05/2014”), que, interpretando a legislação interna e os tratados 
para evitar a dupla tributação (“TDT”) celebrados pelo Brasil, determina o tratamento tributário aplicável 
à remessa efetuada a não residentes pela prestação de serviços técnicos e de assistência técnica, com 
ou sem transferência de tecnologia; e (ii) a Instrução Normativa RFB nº 1.474, de 18 de junho de 2014 
(“IN RFB nº 1.474/2014”), que modifica a relação de países ou dependências com tributação favorecida e 
regimes fiscais privilegiados.

I - Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 05, de 16 de junho de 2014

O ADI nº 05/2014 dispõe que a  remessa  de pagamentos a não residentes por serviços técnicos e 
de assistência técnica, com ou sem transferência de tecnologia, podem ser qualificados como (i)                                    
royalties (artigo 12 dos TDT), (ii) rendimentos de profissões independentes (artigo 14 dos TDT) ou (iii)   
lucros das empresas (artigo 7 dos TDT). Segundo a SRFB, caso o TDT ou o seu protocolo classifiquem 
os serviços técnicos e de assistência técnica como royalties, os rendimentos remetidos ao exterior em 
contraprestação a eles deverão ser tributados como tal, nos termos do artigo 12 do TDT, o que, nos termos 
dos TDT  adotados pelo Brasil, confere ao país fonte a competência concorrente (sujeita a limitações de 
alíquota) para tributá-los pelo Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (“IR/Fonte”). 

Na hipótese da prestação de serviços estar relacionada com a qualificação técnica de uma pessoa ou 
grupo de pessoas, a remessa ao exterior deverá receber o tratamento dos rendimentos de profissões        
independentes previsto no artigo 14 dos TDT, o que, segundo a política adotada pelo Brasil1 na negociação 
de TDT,  também autoriza a tributação pelo Brasil , havendo a incidência de IR/Fonte. 

Por fim, apenas se, por exclusão, os rendimentos não puderem ser classificados nos artigos 12                                
(royalties) ou 14 (rendimentos de profissões independentes) dos TDT, eles deverão ser tratados como        
lucro da empresa e submetidos às disposições do artigo 7 dos TDT. Nesse último caso, o TDT afasta a 
competência do Brasil para a tributação do lucro, a menos que a atividade seja aqui exercida por meio de 
um Estabelecimento Permanente. 

Destacamos que antes da publicação do ADI nº 05/2014, a matéria era tratada pelo Ato                                                                  
Declaratório Interpretativo nº 01, de 05 de janeiro de 2000 (“ADI nº 01/2000”). Referido ato normativo                                                       
qualificava a remuneração pelos serviços técnicos, sem transferência de tecnologia,  como Rendimentos 
não Expressamente Mencionados,  sujeitando-os ao tratamento previsto no artigo 21 dos TDT celebrados 
pelo Brasil.

Ocorre que o ADI nº 01/2000 foi objeto de contestação judicial e o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), nos 
autos do Recurso Especial n.º 1.161.467/RS, reconheceu que a remessa de recursos ao exterior como 
contraprestação pela prestação de serviços, sem transferência de tecnologia, deveria ser qualificada como

 1Caso a fonte pagadora seja uma empresa brasileira ou estabelecimento permanente situado no Brasil.
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Lucro da Empresa, o que atraía a aplicação do artigo 7 dos TDT e afastava a incidência do IR/Fonte 
quando do pagamento pela empresa brasileira.

Após esse julgado, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) exarou o Parecer PGFN/CAT nº 
2.363/20132 , manifestando o entendimento de que as remessas poderiam ser qualificadas como lucro 
da empresa (artigo 7 dos TDT) ou como rendimentos de royalties (artigo 12 dos TDT). Segundo a PGFN, 
a competência para a tributação dos rendimentos seria, em regra, determinada pelo artigo 7 dos TDT, 
pois eles compõem o lucro da empresa prestadora de serviços. Todavia, caso o TDT tratasse os serviços        
técnicos como royalties, deveria ser aplicado o artigo 12 dos TDT.

Neste contexto, em razão do Julgamento do STJ e do parecer elaborado pela PGFN, é que foi                                    
editado o ADI nº 05/2014, revogando o ADI nº 1/00 e conferindo nova qualificação, para fins de aplicação 
do TDT, das remessas de pagamentos a não residentes por serviços técnicos e de assistência técnica,                               
independentemente de haver, ou não, transferência de tecnologia.

II - Instrução Normativa RFB nº 1.474, de 18 de junho de 2014

A Instrução Normativa em referencia alterou a IN RFB nº 1.037/2010, para o fim de excluir a Suíça da lista 
de países, prevista no seu artigo 1º, que não tributam a renda ou que a tributam à alíquota inferior a 20% 
ou, ainda, cuja legislação interna não permita acesso a informações relativas à composição societária de 
pessoas jurídicas ou à sua titularidade. 

Contudo, apesar da referida exclusão, a Instrução Normativa RFB nº 1.474/2014 incluiu o país no rol de 
países dotados de regimes fiscais privilegiados nos casos em que o tratamento tributário dado às holding 
company, domiciliary company, auxiliary company, mixed company e administrative company resulte em 
incidência de imposto sobre a renda inferior a 20%, considerando a combinação da competência para a 
tributação sobre a renda exercida pela federação suíça, seus cantões e municípios. Além disso, a SRFB 
também determinou que outros regimes tributários suíços aplicáveis a diferentes formas de constituição 
de pessoas jurídicas ou rulings das autoridades tributárias que importem a tributação combinada (da             
federação, dos cantões e dos municípios) da renda em alíquota inferior a 20% também serão considerados 
regimes fiscais privilegiados.

Por fim, além de excluir a Suíça do rol dos países relacionados no artigo 1º da IN RFB nº 1.037/2010, 
a IN RFB nº 1.474/2014 também determinou a exclusão dos regimes aplicáveis às pessoas jurídicas                     
constituídas na Hungria sob a forma de offshore KFT da lista de regimes fiscais privilegiados.

 2Ressalta-se que tal parecer foi elaborado em face da solicitação efetuada pela própria RFB.
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