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Senado Federal aprova nova hipótese 
de desoneração do IRRF incidente  
sobre rendimento de residentes  
e domiciliados no exterior Data 09/4/2010 
 

 

O Senado Federal aprovou o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 276/2008, que prevê nova 

hipótese de incidência de alíquota zero do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre 

os rendimentos auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior. 

 

De acordo com o artigo 1º do PLS nº 276, os “juros e comissões relativos a créditos obtidos 

no exterior e destinados ao financiamento da produção de mercadorias agropecuárias de 

exportação” terão alíquota do IRRF reduzida a zero. A redação é a seguinte: 

 
Art. 1° O art. 1º da Lei nº 9.481, de 13 de agosto de 1997, 
passa a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 1º .........................................................  
.......................................................................  
XIII – juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e 
destinados ao financiamento da produção de mercadorias 
agropecuárias de exportação.  
§ 1º Nos casos dos incisos II, III, IV, VIII, X, XI, XII e XIII do 
caput deste artigo, deverão ser observadas as condições, as 
formas e os prazos estabelecidos pelo Poder Executivo.  

 

 

Agora, o Projeto seguirá para apreciação da Câmara dos Deputados, onde poderá sofrer 

alterações, o que acompanharemos.  

 



 

 
 

 

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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Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários, bem como 

para o acompanhamento de outras medidas legislativas em trâmite perante o Congresso 

Nacional que sejam do interesse de Vs. Sas.. 

 

 

Responsáveis: 

 

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

Tel.: 55 11 3201-7551 

 

Flávio Eduardo Silva de Carvalho (flavio@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 61 3252-6155 

 


