
O Brasil rumo à Transparência Fiscal

Nos últimos dias, foram publicizadas potenciais medidas e aprovada convenção internacional que                  
reforçam o movimento das autoridades brasileiras por mais transparência fiscal: (i) a Consulta Pública da 
Minuta de Instrução Normativa regulamentadora do CNPJ; e (ii) a aprovação, pelo Congresso Nacional, da               
Convenção Multilateral sobre Assistência Administrativa Mútua em Assuntos Fiscais.

Consulta Pública à Minuta de Instrução Normativa regulamentadora do CNPJ

A RFB disponibilizou em seu site1 a minuta da Instrução Normativa que revogará a Instrução Normativa nº 
1.470/2015 e regulará o CNPJ. A minuta está submetida à Consulta Pública até 22 de abril de 2016, prazo 
dentro do qual a sociedade poderá sugerir modificações a seu texto.

Dentre as modificações contidas na minuta com relação às regras existentes decorrentes da Instrução 
Normativa nº 1.470/2015, destacamos a previsão da necessidade de indicação do “beneficiário final” 
das entidades registradas perante o CNPJ e a integração das inscrições efetuadas via CVM e BACEN.                
Segundo a RFB, tais medidas fortalecerão o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. 

Além disso, o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral passará a contar, para as entidades que 
o possuírem, com o identificador Legal Entity Identifier (LEI), cadastro internacional utilizado por diversos 
países capaz de dar maior segurança às operações financeiras internacionais.

Aprovação da Convenção Multilateral sobre Assistência Administrativa Mútua em Assuntos Fiscais

Em 15 de abril de 2016, foi publicado, o Decreto Legislativo nº 105/2016, que aprova o texto da Convenção 
Multilateral sobre Assistência Administrativa Mútua em Assuntos Fiscais.  Tal ato representa a publicização 
da aprovação, pelo Congresso Nacional, da Convenção. Contudo, a entrada em vigor da Convenção no 
plano interno depende da publicação de Decreto assinado por Presidente da República promulgando-a, 
passando ela a vincular a administração tributária brasileira.

Referida Convenção contém regras para o compartilhamento de informações entre os signatários e             
demais medidas cooperativas entre os estados em matéria tributária, fiscalização e cobrança de créditos 
tributários.

_________________________
1 http://idg.receita.fazenda.gov.br/dialogo-com-a-sociedade/consulta-publica/atendimento-presencial-nas-unidades-de-atendimento-
da-rfb
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