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Base Erosion and Profit Shifting 

O novo Contribuinte global e as ações do 

Governo para combater a evasão fiscal 
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• Multinacionais Brasileiras – Pontos de Atenção e Indagações 
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Plano com 15 (quinze) ações voltadas ao combate 

à erosão da base tributária e a transferência de 

lucros para países com baixa ou nula tributação, 

e com pouca ou sem atividade econômica 

substancial, que resultam em redução na 

arrecadação fiscal global. 

BEPS 
Erosão da base tributável e 

transferência de lucros 
Definição e  

conceito do BEPS 

#assimetrias        #gapstributários         #planejamentotributário        

#informaçõesfragmentadas     #transparência 



Impactos e reflexos do BEPS 

• Evitar planejamentos tributários abusivos e a consequente redução global da 

arrecadação tributária; 

• Reduzir ou eliminar assimetrias tributárias dentre as diversas jurisdições “dupla não 

tributação” e “dupla tributação” (oportunidades exploradas por empresas globais); 

• Aumentar a transparência das operações globais, diminuindo “muros” entre  

os países; 

• Tributar a renda onde ela foi gerada, incluindo assunção de riscos, se 

protegendo de manobras de empresas multinacionais ou atos especiais de 

jurisdições menos transparentes; 

• Definir áreas em que os governos devem, domesticamente, normatizar a  

tributação de forma harmonizada globalmente; 

• Por fim, potencializar o sentimento da “Moralidade Tributária” ou “Justiça 

Tributária”. 



Casos práticos  
Apple, NYT, April 2012 

http://www.nytimes.com/2012/04/2

9/business/apples-tax-strategy-

aims-at-low-tax-states-and-

nations.html?pagewanted=all&_r=0 



http://www.dailymail.co.uk/news/article-

2856284/Starbucks-chief-reveals-

coffee-giant-not-pay-normal-tax-

THREE-YEARS.html 

Casos práticos  
Starbucks, DailyMail, 2012 



https://www.theguardian.com/busi

ness/2014/may/09/margaret-

hodge-urges-boycott-amazon-uk-

tax-starbucks 

Casos práticos  
Amazon, The Guardian, 

May 2014 



https://www.forbes.com/sites/abigailt

racy/2016/02/19/google-moved-

billions-of-dollars-to-bermuda-to-

avoid-taxes-again/#3e8b116231cd 

Casos práticos  
Google, Forbes, 2016  



Linha do Tempo  

(investigações, protestos e BEPS) 

Investigações: 

Starbucks, Google  

e Amazon 

2011 2013 

Reações populares e 

políticos (protestos e 

boicotes UK) 

2014 

Apresentação do 

plano de ação 

BEPS 

Investigações:  

FIAT e Apple 

2011/2012 2013 

OCDE anuncia plano 

de ação BEPS, com 

participação do G-20 

2015 

Divulgação do 

plano de ação 

BEPS 

No desenvolvimento do BEPS contribuíram, ao todo, 44 países que representam 90% da economia global. 

OCDE estimou que a perda global de arrecadação é de 4% a 10%, assim, US$ 100-240 bilhões. 



BEPS – Uma inovação! 

Uma aposta na queda ao desuso? 

Nada será como antes? Caminho sem volta? 



Desenvolvimento do BEPS 

Plano de ação denominado 

“Addressing Base Erosion 

and Profit Shifting” no qual 

expõe a preocupação com a 

erosão das bases tributárias 

dos Países-membros e a 

necessidade de adotar 

medidas para harmonização 

da legislação tributária 

internacional. 

2013 

A OCDE tornou público um 

primeiro grupo de informes que 

foram respaldados pela 9ª 

Conferência dos Chefes de 

Estado integrantes do  

G-20, os quais continham 

recomendações sobre sete das 

quinze ações do plano BEPS. 

2014 

OCDE publica o BEPS na 

reunião do G-20 (Turquia), 

dos 128 países que 

participaram da reunião, 100 

países aderiram ao BEPS. 

2015 



Coerência da tributação sobre a renda no âmbito 

internacional: eliminação de assimetrias e lacunas 

nas regras de tributação internacional que permitem 

erosão da base e desvio de lucros. 

 

Substância alinhamento do poder de tributar com a 

efetiva atividade de geração de valor do 

empreendimento. 

 

Transparência ampla prestação de informações às 

autoridades fiscais. 

 

Pilares 

Principais 



Plano de Ação BEPS 

Ação 2 - Entidades e 

Instrumentos híbridos 

Ação 3 - Regras de CFC 

(Controlled Foreign 

Companies) 

Ação 4 - Juros e outras 

deduções financeiras 

Ação 5 - Práticas tributárias 

prejudiciais (Patent Boxes) 

Coerência 

Ação 6 - Abuso no uso de 

tratados 

(subs/proposito/treaty 

shopping/convenção 

modelo) 

Ação 7 - Estabelecimento 

Permanente 

Ações 8, 9 e 10 - 

Resultados de preços de 

transferência 

Substância 

Ação 11 - Análise de BEPS 

Ação 12 - Divulgação de 

planejamento tributário 

agressivo 

Ação 13 - Documentação 

de PT (máster & local file) e 

relatórios CbC 

Ação 14 - Mecanismos de 

resolução de conflitos 

Transparência 

Ação 1 - Negócios Digitais 

Ação 15 - Instrumentos Multilaterais 



O que temos de prático no Brasil? 

Ação 3 - Regras de Lucros no 

Exterior (Lei 12.973/14) 

Ação 4 - Regras de ThinCap 

(Lei 12.249/10) 

Coerência 

Ações 8, 9 e 10 - Regras de TP 

12.715/12 

Substância Transparência 

Ação 15 - Acordo para troca de informações DPP; Criação do CRS (Commom Report Standard) via IN RFB 1.680/16  

Ação 5 - Definição de atividade 

econômica substantiva - Holdings 

(IN 1658/16); 

Ação 5 - Identificação do 

beneficiário final, CNPJ Investidor 

Estrangeiro (IN RFB 1.634/16) 

Ação 7 - Informações sobre 

estabelecimento permanente (IN 

RFB 1.681/16) 

Ação 12 - Tentativa de 

divulgação de Planejamento 

Tributário Agressivo (MP 685 

não convertida em lei). 

Ação 13 - DPP (IN RFB 1.681/16) 

Ação 14 - Regra para 

procedimentos amistosos (IN 

RFB 1.669/16) 
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Ação 13 – FATCA, e-Financeira 

– IN 1.571/15 



Brasil e a transparência internacional  

– Contribuinte Global 

 

• Acordo de Transparência Fiscal OCDE: AEOI – Automatic Exchange of 

Financial Information in Tax Matters, 128 países. 

• FATCA, e-Financeira com EUA; 

• Adesão ao BEPS em Outubro-2015 em conjunto com 100 países; 

• Adesão da troca de informações da DPP – Multilateral Competent Authority 

Agreement for Country-by-Country Reporting (CbC MCAA), 57 países; 

• Convenção Multilateral sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria 

Tributária, OCDE, 96 países. 



Declaração País-a-País (Country-by-Country Report) – Ação 13 
DPP                                                         CbCR 

• Obrigatoriedade de entrega da DPP na ECF ano-calendário 2016 (Julho-2017), IN RFB 1.681/16. 

• Controlador final de Grupo Multinacional com residência tributária no Brasil ou entidade integrante 

de Grupo Multinacional que o controlador final esteja fora do Brasil, mas não esteja obrigado a 

entrega da DPP (permitida indicação de entidade substituta). 

• Grupo Multinacional com receita consolidada total anual de R$ 2,26bi (controlador final Brasileiro) ou 

EUR 750MM para Grupos em que o controlador final não esteja no Brasil. Valores para 31/Dez/2015. 

• Informações segregadas por jurisdição onde atue: 

• Receita Total, receita com partes relacionadas e não relacionadas; 

• LAIR; Imposto de Renda Pago; Imposto de Renda Devido; 

• Capital Social; Lucros Acumulados; 

• Número de Colaboradores. 



• Penalidades: 3% sobre valor da operação (omissão ou informação inexata) ou R$ 1.500 por mês 

de atraso.  

• Até Janeiro de 2017, já havia acordos de troca de informações da DPP entre 57 países, incluindo 

o Brasil. 

• Casos: Subsidiária de 0,03% no Brasil e Subsidiárias de empresas Americanas. 

• Será um importante relatório sobre entender a distribuição de receitas dos Grupos 

Multinacionais, mas o que surge são indagações do que será feito com estas informações; 

• É possível comparar economias heterogêneas (países industriais, países com tecnologia, países 

com Holdings e mercado financeiro desenvolvidos, países tradicionais em commodities, etc.)? 

• Qual o alcance de uma Jurisdição em tributar receitas de outras jurisdições? 

Declaração País-a-País (Country-by-Country Report) – Ação 13 
DPP                                                         CbCR 



• Como uma jurisdição tratará a questão de substância de operações em outros países, 

principalmente a questão polêmica das holdings? 

• Onde a renda está sendo gerada, agregada ou deve ser tributada – origem ou destino (no local da 

produção industrial, no local da holding ou no local do consumo, por exemplo)? 

• Como serão tratados o aumento de necessidade de compliance? 

• Qual alcance da RFB em relação a outras jurisdições (grupo econômico ou entidades acima da 

subsidiária Brasileira)? 

• Confidencialidade das informações do Grupo, regras são diferentes em diversos países (No Brasil, 

Lei Complementar 104/2001). 

• Como agir ou o que informar sem saber, ao certo, o reflexo disso? 

 

 

 

Declaração País-a-País (Country-by-Country Report) – Ação 13 
DPP                                                         CbCR 



• Os EUA implementaram uma ferramenta de monitoramento e troca de informações de ativos financeiros 

em 2010, denominado FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act, com vistas ao combate a fraude 

fiscal internacional, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. 

• Em 2014, assinaram acordo com o Brasil para estabelecimento da norma e troca de informações. EUA 

possui este acordo com 58 países. 

• Brasil criou a e-Financeira, em substituição a DIMOF, assim, todas as instituições financeiras no Brasil 

devem reportar ao Fisco, informações sobre ativos financeiros, com as respectivas movimentações e 

rendimentos pagos/recebidos. Instrução Normativa 1.571/15. 

• No Brasil, empresas e pessoas físicas não-residentes, no caso de residentes Americanos, desde 2014, 

têm suas informações trocadas com o Governo dos EUA.  

• Os EUA, no mesmo sentido, disponibilizam informações de empresas e pessoas físicas, residentes 

Brasileiros que possuem operações nos EUA.  

• Reparem que a DPP está relacionada a informações de Pessoas Jurídicas e suas operações. Já o 

FATCA/e-Financeira está direcionado a existência de ativos financeiros e seus rendimentos. 

FATCA, e-Financeira, USA 



“...IV - estabelecimento permanente: significa uma instalação fixa de negócios por intermédio da qual uma 

entidade exerça toda ou parte de sua atividade em outra jurisdição, e inclui especialmente: 

a) uma sede de direção; 

b) uma filial ou uma sucursal; 

c) um escritório; 

d) uma fábrica; 

e) uma oficina; 

f) uma mina, um poço de petróleo ou de gás, uma pedreira ou qualquer outro local de extração de 

recursos naturais; ou 

g) um canteiro de obra ou um projeto de construção ou instalação, somente se sua duração exceder 12 

(doze) meses;...” 

Estabelecimento Permanente – Definição inicial  
– IN RFB 1.681/16 



“...Parágrafo único. Para fins de identificação de regimes fiscais privilegiados 

previstos nos incisos III e IV do art. 2º, entende-se que a pessoa jurídica que exerce 

a atividade de holding desempenha atividade econômica substantiva quando possui, 

no seu país de domicílio, capacidade operacional apropriada para os seus fins, 

evidenciada, entre outros fatores, pela existência de empregados próprios 

qualificados em número suficiente e de instalações físicas adequadas para o 

exercício da gestão e efetiva tomada de decisões relativas: 

I. ao desenvolvimento das atividades com o fim de obter rendas derivadas dos 

ativos de que dispõe; ou 

II. à administração de participações societárias com o fim de obter rendas 

decorrentes da distribuição de lucro e do ganho de capital.” (NR)...” 

    

 

Substância (Holdings) – Definição inicial  
– IN RFB 1.658/16 



• Entidades domiciliadas no exterior que possua no Brasil determinadas operações, estão obrigadas 

a informar no respectivo cadastro (CNPJ) que deve abranger além dos representantes da entidade 

juntamente com a cadeia de participação societária até atingir o respectivo beneficiário final, isto é, 

a pessoa que está por detrás de toda a operação que está sendo conduzida.  

• A obrigatoriedade da informação do respectivo beneficiário final juntamente com a entrega dos 

documentos previstos ocorrerá a partir de 1º de julho de 2017 para aqueles que efetuarem a 

inscrição a partir dessa data. 

• Com relação as entidades que já possuíam inscrição antes de 1º de julho de 2017 no respectivo 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), quando ocorrer alguma alteração no cadastro 

após essa data até a data limite de 31 de dezembro de 2018. 

CNPJ – Identificação do Beneficiário Final  
– IN RFB 1.634/16 



• Necessidade de repensar a estrutura internacional das companhias 

frente as mudanças; 

• Necessidade das empresas em monitorar as novidades do BEPS 

globalmente, pois as medidas estão sendo tomadas gradualmente e os 

impactos começam a surgir; 

• Alinhar as obrigações fiscais (tax compliance) com as mudanças  

(ex. CbCR x ECF); 

• Aumento do custo fiscal, com maior demanda de compliances (DPP, 

talvez algo de TP). 

• Avaliar o risco de haver distorções iniciais e conflitos entre jurisdições; 

• Proteção à confidencialidade das informações; 

Multinacionais Brasileiras  

Pontos de Atenção 



Multinacionais Brasileiras  

Pontos de Atenção 

• Seletividade do Governo Brasileiro nas ações de fiscalização e a busca pela maior 

tributação; 

• PE – Estabelecimento Permanente – risco de caracterização; 

• Excessos ao poder de controlar, fiscalizar e tributar; 



Gestão do BEPS/TAX: 

Indagações 

• Sua empresa considera o impacto social nas decisões tributárias? Qual a 

filosofia da companhia? 

• A filosofia da companhia é compreendida por todos (colaboradores, 

clientes, fornecedores e governo)? 

• Há estudo sobre impacto da marca / mídia, considerando as estruturas 

tributárias e decisões estratégicas? Estão preparados para lidar com os 

riscos? 

• Como é a gestão de riscos tributários estratégicos e quem é responsável 

por isso? 



Gestão do BEPS/TAX: 

Indagações 

• A carga tributária global da sua companhia é conhecida? 

• Há mapeamento das operações em jurisdições com baixa ou nenhuma tributação? Foi 

analisada a substância dessas operações? 

• Se a legislação nessas jurisdições mudasse radicalmente: 

• A empresa continuaria com as operações lá? Qual o timing demandado para ajustes? 

• O impacto operacional e financeira seria suportável? 

• A Função de TAX está adequadamente administrada (mapeamento de riscos e impactos) e há 

comitês de discussão? Há código de conduta? 



Odair Silva 

Sócio-Líder – Tributos 

+55 11 3886-5100 

odair.silva@br.gt.com 

 

Obrigado 


