
Instrução Normativa RFB nº 1.530/14 – Padrões Internacionais de Transparência Fiscal

Em complemento à Portaria do Ministério da Fazenda n° 488, publicada em 01/12/2014, que reduziu de 
20% para 17% a alíquota máxima incidente sobre a renda, para fins de determinação dos países com 
tributação favorecida e detentores de regime fiscal privilegiado, foi publicada, em 22/12/2014, a Instrução 
Normativa da Receita Federal do Brasil n° 1.530 (“IN/RFB n° 1.530/14”), por meio da qual foram definidos 
os critérios para identificar as jurisdições que estão em consonância com os padrões internacionais de 
transparência fiscal. 

De acordo com o normativo em questão, encontram-se alinhados com os padrões internacionais de 
transparência fiscal os países que (i) tiverem assinado ou tenham concluído a negociação para assinatura 
de tratado ou acordo com cláusula específica para troca de informações, para fins tributários, relativas à 
identificação de beneficiários dos rendimentos, à composição societária, à titularidade de bens ou direitos 
ou às operações econômicas realizadas com o Brasil; e (ii) estiverem comprometidos com os critérios 
definidos em fóruns internacionais de combate à evasão fiscal, dos quais o Brasil faça parte.

Ainda, a IN/RFB nº 1.530/14 inseriu breves alterações no procedimento a ser observado pelos países, 
constantes na IN/RFB nº 1.037/10, que forem solicitar revisão de seu enquadramento como país ou                   
dependência com tributação favorecida ou detentor de regime fiscal privilegiado. Dentre elas, destaca-se 
que a decisão proferida pelo Secretário da Receita Federal não possui efeito retroativo.
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