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M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S 

 

PAÍSES COM TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA – 
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N.° 1.037/2010 

Data 08/06/2010 

 

 

A Instrução Normativa RFB N.° 1.037/2010, publicada em 07/06/2010, “relaciona países ou 

dependências com tributação favorecida e regimes fiscais privilegiados”, regulamentando, 

dentre outras, a Lei N.° 11.727/2008, que estabeleceu novas hipóteses de aplicabilidade da 

legislação relativa à apuração dos preços de transferência.  

 

Em linhas gerais, de acordo com aquelas disposições, tornam-se sujeitas às regras de preços 

de transferência as operações praticadas com pessoa vinculada domiciliada no exterior ou com 

pessoa não vinculada domiciliada em país que: (i) conceda vantagem de natureza fiscal a 

pessoa física ou jurídica não residente sem a exigência ou condicionada ao não exercício de 

atividade econômica substantiva no país ou dependência; (ii) não tribute, ou o faça em alíquota 

máxima inferior a 20% (vinte por cento), os rendimentos auferidos fora de seu território; (iii) ou 

não permita o acesso a informações relativas à titularidade de bens ou direitos ou às operações 

econômicas realizadas. 

 

A Instrução Normativa relaciona 65 países1 que a Receita Federal do Brasil considera 

enquadradas nas hipóteses acima. A Instrução Normativa inova em relação à Instrução 

Normativa RFB N.° 188/2002, ora revogada, introduzindo os seguintes países aos quais se 

aplicam as legislações relativas a países ou dependências com tributação favorecida ou sob 

regime fiscal privilegiado: 

                                            

1
 Lista completa disponível em: http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2010/in10372010.htm. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2010/in10372010.htm
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Brunei Ilha de São Pedro e Miguelão Ilha Norfolk Ilha Pitcairn 

Ilha Queshm Ilhas Ascensão Ilhas de Santa Helena Ilhas Solomon 

Kiribati Polinésia Francesa St. Kitts e Nevis Suazilândia 

Suíça Tristão da Cunha     

 

Além destes países, também serão consideradas situadas em regime fiscal privilegiado as 

entidades que: (i) em Luxemburgo, sejam constituídas sob a forma de holding company; (ii) 

no Uruguai, sejam constituídas sob a forma de “Sociedades Financeiras de Inversão (Safis)” 

até 31 de dezembro de 2010; (iii)  na Dinamarca, sejam constituídas sob a forma de holding 

company; (iv) no Reino dos Países Baixos, sejam constituídas sob a forma de holding 

company; (v) na Islândia, sejam constituídas sob a forma de International Trading Company 

(ITC); (vi) na Hungria, sejam constituídas sob a forma de offshore KFT; (vii) nos Estados 

Unidos da América, sejam constituídas sob a forma de Limited Liability Company (LLC) 

estaduais, cuja participação seja composta de não residentes, não sujeitas ao imposto de 

renda federal; (viii) na Espanha, sejam constituídas sob a forma de Entidad de Tenencia de 

Valores Extranjeros (E.T.V.Es.); e (ix) em Malta, sejam constituídas sob a forma de 

International Trading Company (ITC) e de International Holding Company (IHC). 

 

Assim, as operações com bens e serviços contratadas com residentes nos países ou entidades 

relacionados na Instrução Normativa N.º 1.037/2010 tornam-se sujeitas às regras de preços de 

transferência, conforme a Lei N.° 9.430/1996.  

 

Da mesma forma, nos termos da Medida Provisória N.° 472 de 20092, os juros decorrentes de 

operações de dívida (art. 25 - thin capitalization) ou quaisquer pagamentos (art. 26) efetuados a 

                                            
2
 Atualmente a Medida Provisória N.º 472/2009 depende de sanção presidencial que deverá ocorrer até 

o dia 09 de junho. 
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residentes nos países ou entidades relacionados na mencionada instrução normativa, também 

ensejam a aplicação das regras de limitação de dedutibilidade. 

 

A despeito disto, as hipóteses do artigo 2º da Instrução Normativa N.° 1.037/2010 (entidades 

com regime fiscal privilegiado) não serão aplicáveis aos rendimentos e ganhos de capital 

decorrentes de investimentos realizados nos termos da Resolução CMN N.° 2.689/00. Isto 

porque a legislação aplicável a tais investimentos não contempla a aplicação de regras 

tributárias diferenciadas a investidores estabelecidos sob forma de entidades sob regime fiscal 

privilegiado, mas tão somente a investidores situados nos países que não tributem a renda ou 

que a tributam à alíquota inferior a 20% (relação do artigo 1º). 

 

Sendo o que nos cumpre para o momento, nos colocamos, desde já, à disposição dos nossos 

clientes para atendê-los no que for necessário. 
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