
Foram aprovados pelo Senado Federal, os Acordos para Eliminar a Dupla Tributação Brasil-Emirados Árabes Unidos,
Brasil-Singapura e Brasil-Suíça.

Diferentemente dos acordos anteriores assinados pelo Brasil, os Acordos Brasil-Emirados Árabes Unidos, Brasil-
Singapura e Brasil-Suíça trataram a remuneração por serviços técnicos, assim definidos como os serviços de
natureza gerencial, técnica ou de consultoria, em um artigo específico. De acordo com o artigo 13 desses acordos,
as remunerações por serviços técnicos pagos por fonte brasileira podem ser tributadas no Brasil, ficando o imposto
limitado a 10%, no caso de serem pagas a beneficiários efetivos residentes em Singapura ou na Suíça; ou limitado a
15%, no caso de serem pagas a beneficiários efetivos residentes nos Emirados Árabes Unidos.

Esse artigo endereça a controvérsia da qualificação dos rendimentos de serviços técnicos. No passado, discutia-se
se os rendimentos por serviços prestados por residentes em países com o qual o Brasil tinha celebrado acordo
seriam qualificados no âmbito do artigo 7º – que trata dos lucros e não permite a tributação pelo Brasil – ou do
artigo 21 – que trata de outros rendimentos e permite a retenção de imposto pela fonte brasileira.

Após a decisão proferida pelo STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.161.467/RS, que entendeu que os
rendimentos relativos à prestação de serviços técnicos e de assistência técnica deveriam ser qualificados no artigo
7º e que, portanto, os respectivos valores não se sujeitariam ao imposto de renda na fonte no Brasil, passou-se a
discutir se a remuneração por serviços técnicos se sujeitaria ao artigo 12 (e não ao artigo 7º), nos casos em que o
protocolo dos acordos submete os referidos serviços ao regime dos royalties, ainda que não haja transferência de
tecnologia.

Ademais, a exemplo de diversos outros acordos assinados pelo Brasil, os protocolos dos Acordos Brasil-Emirados
Árabes Unidos, Brasil-Singapura e Brasil-Suíça equiparam a remuneração pela prestação de assistência técnica a
royalties, tratados no artigo 12 dos acordos. De acordo com o referido artigo 12, os valores pagos pela prestação de
assistência técnica também podem ser tributados no Brasil, ficando o imposto na fonte limitado a 10%, no caso de
serem pagas a beneficiários efetivos residentes em Singapura ou na Suíça; ou limitado a 15%, no caso de serem
pagas a beneficiários efetivos residentes nos Emirados Árabes Unidos.
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Outro destaque dos Acordos Brasil-Emirados Árabes Unidos, Brasil-Singapura e Brasil-Suíça é
a previsão expressa de que os juros sobre o capital próprio (“JCP”) se qualificam como juros,
no âmbito do artigo 11. Esse dispositivo segue o modelo de outros acordos celebrados pelo
Brasil e reitera o entendimento da Receita Federal sobre a qualificação dos JCP.

Em relação aos métodos para evitar a dupla tributação, chama a atenção a previsão do
Acordo Brasil-Singapura, que prevê que, no caso de pagamento de dividendos a uma
sociedade em Singapura que possua, direta ou indiretamente, não menos do que 10% do
capital social da sociedade brasileira, o crédito do imposto permitido em Singapura deverá
levar em consideração o tributo pago pela sociedade brasileira sobre a fração dos lucros a
partir dos quais o dividendo é pago.

Os Acordos Brasil-Emirados Árabes Unidos, Brasil-Singapura e Brasil-Suíça contêm ainda
cláusula de limitação de benefícios (“LOB clause”), que restringe a aplicação dos benefícios
previstos no acordo se, considerando todos os fatos e circunstâncias relevantes, for razoável
concluir que a obtenção do benefício foi um dos principais objetivos de qualquer arranjo
negocial ou transação que tenha resultado na obtenção do tal benefício.

Essa cláusula, que também pode ser encontra nos Acordos Brasil-Israel, Brasil-Rússia, Brasil-
Turquia e Brasil-Venezuela, é bastante criticada, pois contém uma previsão genérica que pode
levar a negativas arbitrárias dos benefícios dos acordos por parte das autoridades
competentes e traz insegurança jurídica na aplicação desses instrumentos.

Uma vez aprovados os textos pelo Senado Federal, os acordos entrarão em vigor após sua
promulgação por meio de Decreto a ser editado pelo Presidente da República.

Contato para eventuais esclarecimentos:
RENATO COELHO – rcoelho@stoccheforbes.com.br
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