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RESUMO
APELBAUM, Ronaldo. A tributação dos serviços importados nas convenções
para evitar a dupla tributação. 2018. 184 p. Dissertação (Mestrado em Direito
Econômico, Financeiro e Tributário) – Faculdade de Direito, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2018.

A tributação sobre os serviços importados e a aplicação das convenções para evitar
a dupla tributação, tanto no Brasil quanto em outros países, são os temas centrais
deste trabalho. Não é possível compreender plenamente a tributação sobre os
serviços importados de forma isolada no Brasil ou qualquer outro país,
especialmente em face das características universais da tributação sobre a renda.
Por isso, parcela relevante deste trabalho se dedica a demonstrar a evolução dos
conceitos de “serviços”, do conflito entre fonte e residência, da justa tributação,
utilizando como ponto de partida as disposições existentes em modelos
desenvolvidos por organismos como Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) e Organização das Nações Unidas (ONU) e
sua aplicação por autoridades fiscais de diversos países. A partir da análise desses
fatores globais que determinaram o posicionamento majoritário em relação ao tema,
é possível compreender as posições adotadas pelo Brasil, suas leis, suas decisões,
seus ataques e seus recuos. Finalmente, a evolução dos serviços digitais, da
conectividade entre pessoas e países e o papel econômico relevante hoje atribuído
aos países em desenvolvimento, que acabaram por afetar de forma relevante as
premissas hoje adotadas, serão elementos transformadores desse contexto. As
novas discussões encampadas pelos países dentro dos comitês tributários de
organismos internacionais, como o Projeto BEPS/OCDE G20, certamente afetarão
de forma relevante a interpretação das regras hoje consolidadas e são também parte
relevante do presente trabalho, trazendo elementos contemporâneos e reflexões
sobre o futuro da tributação e da economia global.
Palavras-chave: Imposto de renda na fonte. Convenções para evitar a dupla
tributação. Importação. Prestação de serviços.

ABSTRACT
APELBAUM, Ronaldo. The taxation of imported services in the conventions to
avoid double taxation. 2018. 184 p. Dissertation (Masters in Economic, Financial
and Tax Law) – Faculty of Law, University of São Paulo, 2018.

Taxation on importation of services and the adoption of conventions to avoid double
taxation, both in Brazil and in other countries, are the central issues of this work. It is
impossible to fully understand the taxation of imported services in Brazil or any other
country, on its own, only by taking in consideration the universal characteristics of the
worldwide income taxation. Therefore, relevant part of this work is devoted to
demonstrate the evolution of services definition, the conflict between source and
residence, and fair taxation, using as a starting point the actual provisions in models
developed by organizations such as Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) and United Nations (UN), and their application by authorities of
different countries. From the analysis of these global factors that determined the
majority position in relation to the issue, it is possible to understand the positions
adopted by Brazil, its laws, decisions, attacks and retreats. Finally, the evolution of
digital services, the connectivity between people and countries, and the relevant
economic role nowadays attributed to developing countries, which have significantly
affected the assumptions adopted today, will be transforming elements of this
context. The new discussions held by the countries within the tax committees of
international organizations, such as the BEPS / OECD G20 Project, will certainly
have a relevant impact on the interpretation of the rules currently consolidated.
These discussions are also relevant part of this work, bringing contemporary
elements and reflections on the future of taxation and the global economy.
Key words: Withholding income tax. Conventions to avoid double taxation.
Importation. Provision of services.
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho se propõe a organizar e esclarecer as regras aplicáveis
ao imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF) pago por fontes situadas no Brasil
nas importações de serviços, especialmente nos casos em que há convenção para
evitar a dupla tributação internacional. Trata-se de um tema que, embora dedicado
às regras vigentes para fontes de pagamento aqui localizadas, somente pode ser
bem esclarecido se olharmos para as questões globais a esse respeito. Por isso,
trechos importantes deste trabalho se dedicam aos comportamentos de outros
países e de entidades que os congregam, tais como a Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Organização das Nações
Unidas (ONU).
Além disso, poder-se-ia pensar, em um primeiro momento, que se trata de
tema já consolidado e que não comportaria novidades ou questões em aberto em
seu estudo. De fato, trazer à tona a melhor e a mais justa possível tributação entre
países foi uma das principais pautas tributárias do século XX e podemos afirmar que
existem regras legais consolidadas e farta jurisprudência a esse respeito. Contudo, o
contexto atual apresenta novidades interessantes nesse campo: (i) mudança
conceitual dos serviços, (ii) alteração relevante do fluxo global de recursos a partir
do surgimento de novos players na economia global e (iii) discussões sobre a melhor
alocação de recursos derivados da tributação sobre a renda.
Portanto, embora essas discussões sejam praticamente centenárias, suas
conclusões não estão imunes às mudanças mencionadas. No caso específico do
Brasil, mudanças relevantes em legislação e interpretação de autoridades fiscais
certamente serão observadas e debatidas nos próximos anos, especialmente em um
contexto global em que nos tornamos protagonistas, embora nossas autoridades
fiscais ainda ignorem tal fato em suas propostas de reforma tributária. Embora a
tributação no Brasil ainda apresente causos como os descritos por Becker1 em seu

1

Alfredo Augusto Becker lançou no final dos anos 1990 um livro em que conta passagens de sua
vida como advogado tributarista em forma de casos. De forma leve e ácida, o autor tece duras
críticas ao comportamento de nossas autoridades a respeito do tema. Vide BECKER, Alfredo
Augusto. Carnaval tributário. São Paulo: Lejus, 1999
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Carnaval Tributário, é fato que nosso país vem se esforçando para acompanhar as
grandes questões tributárias globais2.
As questões do presente trabalho, embora analisadas sob um prisma
essencialmente jurídico, possuem grande influência dos agentes econômicos e do
mercado. Por isso mesmo, para entendermos o estágio atual das regras em estudo
no Brasil, faz-se necessário trazer à tona as discussões enfrentadas por economias
em diversos níveis de desenvolvimento. O Brasil enfrenta agora, no século XXI,
questões já superadas por outras economias mais desenvolvidas, especialmente na
compreensão de que nem toda tributação devida por pessoas em empresas deva
necessariamente ocorrer em território nacional.
Por essa razão, como vemos adiante na descrição de cada um dos capítulos,
um deles é integralmente dedicado à compreensão de regras aplicadas por
economias desenvolvidas e em desenvolvimento. Muitos estudos sobre tributação
transnacional costumam ter como referência países superdesenvolvidos, como
Alemanha ou Estados Unidos. Qualquer estudo contemporâneo que pense o futuro
da tributação global não pode deixar de fora realidades enfrentadas por nações
como Índia, China e até mesmo o Brasil3.
Os dados mostram que a economia globalizada e o fluxo de recursos, dados
e pessoas entre os diversos países são fenômenos consolidados na atual realidade
do nosso planeta, mas que serão ampliados. Embora tenhamos alguns países da
superfície terrestre mais fechados às ideias liberais, especialmente do ponto de vista
político-ideológico, é fato que em termos econômicos nenhuma nação desenvolvida
será capaz de se manter relevante sem uma intensa troca serviços ou dados com

2

3

Especialmente a partir de 2017, o Brasil procura se colocar ao lado de organismos internacionais
de referência para revisar e adequar suas regras tributárias.
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/oecd-and-brazil-launch-project-to-examine-differences-incross-border-tax-rules.htm. Notícia acessada em 19 de março de 2018.
Brauner alerta para a perda de relevância dos países desenvolvidos em face do crescimento dos
países em desenvolvimento, especialmente os Brics: “This picture of global dominance over the
international tax rules by the OECD and its rich members has altered in recent years. Globalization
and the now well-known changes in the power map around the world dictated this change. The
strongest OECD economies, including Germany, the U.K., France, Japan, and, most of all, the
former superpower—the United States—have lost significant clout. Former struggling economies,
such as the BRICS countries, have emerged and learned that they are able to leverage their new
power. At the same time, MNEs have gained power at the expense of nation-states—primarily at
the expense of their own rich countries of residence”. BRAUNER, Yariv. What the BEPS? Florida
Tax Review, Gainesville, v. 16, n. 2, p. 55-115, 2014.
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outros países. De acordo com a consultoria McKinsey&Company4, o fluxo de dados
intercontinental cresceu 45 vezes entre 2005 e 2014, conforme demonstra a figura a
seguir. E o estudo comprova, ainda, que as sociedades mais evoluídas são aquelas
que possuem o maior índice de conectividade5, impactando o fluxo financeiro global.
Figura 1 – Fluxo Global de Informações e Dados.

Fonte: MANYIKA, James; BUGHIN, Jacques; WOETZEL, Jonathan. Op. cit.

O fluxo de dados, todavia, é apenas um indicativo que pode ser utilizado para
compreensão da relevância da alocação de recursos financeiros entre os países.
Embora o fluxo global de serviços dos últimos anos não tenha a mesma curva
4

5

MANYIKA, James; BUGHIN, Jacques; WOETZEL, Jonathan. Digital Globalization: The New Era
of Global Flows. Disponível em: <https://www.mckinsey.com/business-functions/digitalmckinsey/our-insights/digital-globalization-the-new-era-of-global-flows>. Acesso em: 19 mar. 2018.
“Although there is substantial value at stake, not all countries are making the most of this potential.
The latest MGI Connectedness Index—which ranks 139 countries on inflows and outflows of
goods, services, finance, people, and data—finds large gaps between a handful of leading
countries and the rest of the world. Singapore tops the latest rankings, followed by the Netherlands,
the United States, and Germany. China has grown more connected, reaching number seven, but
advanced economies in general remain more connected than developing countries. In fact, each
type of flow is concentrated among a small set of highly connected countries. […].” Ibidem, p. 55.
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evolutiva do fluxo de dados, seus números também são relevantes e reforçam a
importância da matéria tratada no presente trabalho6.
O gráfico a seguir, por exemplo, demonstra não somente a relevância da
importação e da exportação de serviços entre as principais economias do mundo
(em milhões de dólares americanos), mas também o potencial de crescimento das
trocas de serviços envolvendo tais países. Demonstra ao mesmo tempo a relevância
dos números hoje existentes e seu potencial de crescimento:
Gráfico 1 – OCDE – Fluxo Global de Serviços entre Países – Quadro Comparativo 2017.

Fonte: ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. OECD Statistics
on International Trade in Services: Detailed Tables by Partner Country. v. 2017, n. 2. Paris: OECD
Publishing. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/sits-v2017-2-en>. Acesso em: 20 mar. 2018.

Considerando os países que hoje compõem a OCDE, portanto, as trocas de
serviços representam aproximadamente 7 bilhões de dólares anuais. Levando em
consideração somente a retenção na fonte de imposto de renda em tais remessas,
estaríamos lidando com um orçamento de aproximadamente 1 bilhão de dólares.

6

Estudo publicado pela OECD em 2018. ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND
DEVELOPMENT. OECD Statistics on International Trade in Services: Detailed Tables by
Partner
Country.
v.
2017,
n.
2.
Paris:
OECD
Publishing.
Disponível
em:
<http://dx.doi.org/10.1787/sits-v2017-2-en>. Acesso em: 20 mar. 2018.
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Esse fluxo global de serviços, de fato, é a origem econômica das razões do presente
trabalho. Isso porque, embora os dados transmitidos não se convertam
necessariamente em trânsito de recursos financeiros entre os países, os serviços
necessariamente possuem tal característica.
Cada importação e/ou exportação de serviços traz, portanto, fluxo de
recursos, alocação de renda e, consequentemente, tributação dessa renda. E a
utilização da fonte ou residência como critério de alocação dessa tributação tem o
poder de deslocar montantes bilionários de recursos entre esses países.
É importante ressaltar que um estudo completo de tributação sobre a renda
em escala global deveria na verdade tratar de duas realidades distintas: (i) tributação
da remessa das receitas formadoras da renda global e (ii) tributação da renda per si
em cada um dos países. Para estudar essa segunda hipótese, seria necessário
adentrar no estudo da ciência das finanças7, o que não é ponto a ser explorado no
presente trabalho.
Trataremos aqui da tributação sobre as remessas derivadas da importação de
serviços, especialmente do ponto de vista das convenções a partir de seus modelos
desenvolvidos pela OCDE e pela ONU, entre outras, e utilizadas em escala global e
pelo Brasil no desenvolvimento de seus modelos próprios. Os serviços a serem
estudados são aqueles comumente prestados e importados por pessoas jurídicas, e
são analisadas também as hipóteses em que tais serviços se enquadram em outras
denominações utilizadas nas convenções, como “lucros de empresas” ou “royalties”.
Logo após este capítulo introdutório, o segundo capítulo aborda o tratamento
global comumente dispensado às importações de bens e serviços, a partir dos
modelos adotados por organizações como OCDE e ONU. Como afirmado
anteriormente, embora este trabalho apresente uma visão atualizada da tributação e
das novas tendências na atividade de prestação de serviços, é ainda necessário
compreender os resultados das discussões passadas para explicitar a visão atual da
matéria. Por esse motivo, esse capítulo apresenta também casos históricos
relevantes e a evolução do pensamento doutrinário e jurisprudencial do tema,
7

É ciência relevantíssima à tributação, uma vez que, em sendo os recursos finitos, não se podendo
cogitar de seu usufruto pelos indivíduos de uma sociedade sem qualquer limite, é imperioso que
se investigue a distribuição de tais recursos de modo a reproduzir um sistema cujos benefícios
atinjam certo grau “ótimo” de distribuição, propiciando nível máximo de satisfação ao maior
número possível de indivíduos. Sobre o tema, ver SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito tributário. 7.
ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 41-44.
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especialmente dos tribunais da Comunidade Europeia e dos Estados Unidos,
tradicionais centros de alta e diversa atividade econômica. Não são deixadas de lado
também situações enfrentadas pelos países em desenvolvimento, pelas razões já
expostas.
Esse segundo capítulo, todavia, não seria suficiente para explicar a legislação
e o posicionamento das autoridades fiscais brasileiras, embora o país adote o
modelo da OCDE em suas convenções. Isso porque, a par das regras e das
convenções assinadas entre os países, cada jurisdição dispõe de regras e
interpretações próprias do que deve ser considerado ou não como serviços,
impactando a incidência do imposto de renda na fonte nas remessas. Regras como
prevalência da fonte versus residência, métodos de interpretação da norma,
resolução de conflitos e mesmo a política financeira são exclusivas de cada Estado
envolvido8 e não são afastadas pelas convenções, como vemos ao longo deste
trabalho.
E por essas razões, o terceiro capítulo deste trabalho aborda a incidência do
imposto de renda na fonte da importação de serviços no Brasil. São detalhadas as
leis e as regras aplicáveis, além de uma análise histórica e atual da interpretação de
autoridades fiscais e do Poder Judiciário a respeito do tema. O Brasil, como é de
conhecimento daqueles que lidam com a prática tributária diária, é fonte inesgotável
de interpretações controversas a respeito de dispositivos legais e de seu papel como
ente tributante.
Nosso país tem buscado alternativas para entrar no seleto grupo de membros
da OCDE e procurou mostrar avanços relevantes nos anos de 2017 e 20189.
Contudo, para corretamente se compreender as dificuldades enfrentadas nesse
processo, é necessário revisitar o comportamento das autoridades fiscais nas
últimas décadas — e com amparo do Poder Judiciário —, que por muitos anos
negaram reconhecimento de práticas tributárias internacionais consolidadas, em
nome de sua arrecadação e negligenciando suas consequências mais óbvias:
8

9

Afinal de contas, conforme Kelsen, “cada Estado fundamentalmente apenas pode aparecer
revestido da sua qualidade de aparelho de coerção dentro do seu próprio domínio territorial, isto é,
dentro do território que lhe é atribuído pelo Direito internacional […]”KELSEN, Hans. Teoria pura
do direito. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 376.
OTTA, Lu Aiko; TOMAZELLI, Idiana. Entre candidatos a ingressar na OCDE, Brasil é o mais
bem posicionado. Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,entrecandidatos-a-ingressar-na-ocde-brasil-e-o-mais-bem-posicionado,70002208185>. Acesso em: 16
abr. 2018.
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isolacionismo, indignação e rompimento de acordos, como a que resultou na
denúncia da Convenção Brasil–Alemanha em 200510.
Ao final do capítulo, apesar da nítida evolução dos últimos anos, ainda se
percebe que existem muitos pontos controvertidos a serem devidamente
esclarecidos, especialmente em novas ofertas de serviços relacionadas à tecnologia
da informação (TI) e ao uso de bens e direitos como serviços.
A seu turno, na penúltima parte do trabalho — capítulo 4 — são abordadas
questões latentes da tributação internacional dos serviços e da alocação da renda11.
O foco desse capítulo não é enfrentar questões de justiça e distribuição de
rendimentos, mas sim novas formas de contratação de serviços e outras
contratações contemporâneas, em que se oferecem não somente serviços em sua
acepção tradicional, mas também diversas modalidades de disponibilização de bens

10

11

Os detalhes das razões e as consequências da denúncia da convenção podem ser
compreendidas em ROTHMANN, Gerd Willi. A denúncia de acordo de bitributação BrasilAlemanha e suas consequências. São Paulo: Dialética, 2005. (Grandes questões atuais do
direito tributário, v. 9).
Pistone explicita, de forma sintética, as razões pelas quais uma reforma nos conceitos adotados
nas convenções se faz necessária, especialmente a necessidade de se afastar a ideia de que o
fluxo de capitais e renda provenientes de entidades multinacionais privilegia países desenvolvidos,
destacando que os países em desenvolvimento também se beneficiam da mesma forma e que os
planejamentos tributários agressivos praticados por empresas multinacionais findaram por criar
uma miríade de paraísos fiscais: “Income tax treaties following the current international standards
generally allocate taxing rights by giving shared or exclusive taxing powers to the state of
residence. Especially when such a country relieves double taxation by the credit method, it may
interfere with tax policy decisions of the other contracting state, turning lower taxes of the other
state into a lower entitlement to credit and thus preventing investors from cashing in possible
advantages arising from preferential tax treatment granted by the latter state. Economists argue
that such an allocation in fact protects the fiscal capacity of developing countries, based on the
assumption that capital export neutrality pursed by the state of residence would prevent MNEs from
negotiating tax holidays in the state of source, making the system efficient and giving each
contracting state a fair share of tax.The real world looks, however, different from this assumption
MNEs are no longer just from developed countries and they invest large economic resources in
international tax planning schemes, in order to obtain tax advantages that allow them to survive on
the global market. They generally succeed in repatriating lower-taxed income by planning their
activities in such a way that return from investment is routed through chains of companies involving
exemption countries and/or tax havens. There is no need to give specific evidence of this wellknown situation to those who are aware the volumes of foreign direct investment in and out some
countries traditionally defined as tax havens”. PISTONE, Pasquale. Tax Treaties with Developing
Countries: a Plea for New Allocation Rules and a Combined Legal and Economic Approach. In:
TORRES, Heleno (Coord.). Direito tributário internacional aplicado. São Paulo: Quartier Latin,
2005. v. 3. p. 99-125. p. 72. Rocha, no mesmo sentido, ressalta que “La globalización también tuvo
un impacto enorme sobre la imposición a la renta. La renta, em cuanto fator económico, se torno
altamente imóvil. Cuando empresas operan em todo el mundo, la asignación de la renta para cada
país donde uma multinacional opera se vuelve en grande desafio. La movilidad de la renta fuerza
a los países a assignar a la imposición sobre bases impositivas menos móviles, como el trabajo e
el consumo, distribuyendo de forma injusta la carga impositiva en la sociedad”. ROCHA, Sérgio
André. El Proyecto BEPS de la OCDE y el Derecho Fiscal Internacional em Brasil, Revista Direito
Tributário Atual, São Paulo, n. 35, p. 384, 2016. p. 387.
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e direitos como serviços na modalidade denominada “as a service” (XaaS)12. Não
somente jovens companhias globais como Netflix, Apple, Facebook, Google, Uber e
Spotify se utilizam de tais ferramentas, mas também gigantes históricos como IBM e
Microsoft migraram para tais soluções, daí sua relevância.
Juntamente com essas tendências, o capítulo 4 aborda o trabalho realizado
pela OCDE nos últimos anos na reforma de conceitos e na redistribuição dos ativos
tributários sob a batuta do Projeto BEPS13 (do inglês Base Erosion and Profit Shifting
— Erosão da Base e Transferência de Lucros), que impactará sobremaneira o fluxo
global da renda e sua tributação nas próximas décadas, além da cooperação entre
os países na prestação de informações. Como veremos, as novas questões do
Projeto BEPS que impactam a tributação de imposto de renda sobre serviços não
estão voltadas para a dualidade fonte versus residência, mas sim para a correta
caracterização dos serviços digitais, das regras de estabelecimentos permanentes e
outras medidas para coibir o abuso na utilização das convenções.
Colocando todos esses elementos na forma sequencial estabelecida, é
possível compreender a evolução do pensamento global a respeito da tributação na
fonte sobre a importação de serviços e suas consequências na legislação e na
jurisprudência brasileira, além de no pensamento doutrinário nacional. Ao final, no
derradeiro capítulo deste trabalho, restarão compreendidas também as discussões
atuais a respeito do tema e uma reflexão sobre o improvável futuro dessa narrativa.

12

13

“Everything-as-a-Service originated as software-as-a-service (SaaS) and has since expanded to
include services such as infrastructure-as-a-service, platform-as-a-service, storage-as-a-service,
desktop-as-a-service, disaster recovery-as-a-service, and even nascent operations like marketingas-a-service and healthcare-as-a-service.” STROUD, Forrest. Everything-as-a-Service (XaaS).
Disponível em: <https://www.webopedia.com/TERM/E/everything-as-a-service_xaas.html>. Acesso
em: 26 mar. 2018.
O Projeto Beps foi desenvolvido a partir de 2013 pela OCDE, com apoio do G20 (incluindo o
Brasil), para o combate às estratégias internacionais de erosão de bases tributáveis por meio de
planejamentos tributários agressivos, denominados Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) e
seus detalhes podem ser acessados na página http://www.oecd.org/tax/beps/. Acessado em 26 de
março de 2018.

161

5 CONCLUSÃO

O objetivo do presente trabalho foi demonstrar as regras aplicáveis, tanto no
Brasil quanto em âmbito global, da tributação do imposto de renda na fonte na
importação de serviços, sob a égide das convenções assinadas pelos Estados e
primordialmente de acordo com o modelo desenvolvido pela OCDE.
Para atingir tal objetivo, foi necessário contextualizar o tema, trazendo dados
históricos que demonstrem as posições atuais adotadas pelos países, as discussões
atuais sobre o tema e o futuro que se avizinha em relação à matéria. As primeiras
páginas deste trabalho procuraram cumprir, dessa forma, a finalidade de demonstrar
as regras desenvolvidas por organismos como a OCDE e a ONU, sua aceitação
pelos Estados-membros e as dificuldades de enquadramento dos rendimentos
advindos das inúmeras espécies de serviços e remunerações por direitos em seus
artigos. Não somente foram explorados os conceitos de “serviços”, “lucros” ou
“royalties”, mas também o sempre presente conflito fonte versus residência e a
aplicação do direito interno de cada país, além de terem sido tangenciadas questões
relativas à soberania de cada Estado.
Após a compreensão desse cenário global, conforme detalhado no capítulo 2,
poder-se-ia imaginar que o longo histórico de discussões trazido à tona e uma
razoável compreensão das regras previstas no modelo OCDE seriam suficientes
para trazer conforto na determinação dos conceitos gerais da incidência do imposto
de renda na fonte sobre tais pagamentos. Mas, como já mencionado no capítulo 2 e
posteriormente explorado de forma intensa neste trabalho, passamos por relevantes
transformações nos serviços (especialmente naqueles vinculados à economia
digital), e a postura das autoridades fiscais recolocaram tais premissas em novas e
relevantes rodadas de discussões. E hoje as lentes estão voltadas não somente
para o imposto de renda, mas também para impostos sobre consumo, como se pode
verificar a partir das atuais discussões em voga na União Europeia.
Um ponto essencial e que permeou todo o trabalho foi o conflito fonte versus
residência. A constatada dificuldade de se estabelecer a regra de tributação mais
justa a partir desse ponto de vista tem impactos relevantes sobre a arrecadação do
imposto de renda na fonte a partir do Estado em que se localiza a fonte de
pagamento. Apesar das disposições do modelo OCDE, há nos tempos atuais uma
valorização muito maior do mercado consumidor advindo dos países em
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desenvolvimento nessa balança, e esses Estados vêm ampliando sua atuação e sua
influência na determinação das regras tributárias internacionais.
A tributação de rendimentos derivados da prestação de serviços e royalties
exclusivamente no país de sua produção pode fazer sentido se considerarmos os
diversos fatores que propiciam o nascimento de tais rendimentos: (i) educação e
qualificação de sua população, (ii) tecnologia e infraestrutura disponíveis, (iii)
segurança jurídica, entre outros. Contudo, especialmente na nova economia digital,
o mercado consumidor é um elemento cada vez mais fundamental para o
surgimento de tais receitas, especialmente porque hoje é constituído não somente
por empresas em geral, mas também pelas pessoas físicas; e não advindos dos
Estados mais abastados, mas sim daqueles com relevante massa populacional. O
preço da tecnologia é hoje acessível para bilhões de pessoas que residem em
países considerados desenvolvidos e em desenvolvimento, e isso afeta de forma
relevante o equilíbrio do fluxo financeiro entre os países.
Por essas razões, conclui-se que não se pode determinar que apenas os
Estados desenvolvidos, ainda hoje representando a origem intelectual da maioria
dos serviços e dos royalties produzidos ao redor do mundo, sejam os únicos que
apresentem razões econômicas que justifique restarem com a parcela tributária da
riqueza produzida. Os Estados em que estão localizados os tomadores — e,
portanto, fontes de pagamento — também possuem papel fundamental, ao permitir
que seus habitantes tenham acesso às novas tecnologias e que os pagamentos
fluam ao redor do mundo sem restrições466.
Entre os grandes consumidores dessas novas tecnologias, temos países
como Brasil, China, Índia, Nigéria e México. Esse fato é a comprovação de que há
466

“In 2015, developing and transition economies accounted for 70 per cent of the world’s Internet
users, with the largest number in China and India (figure II.3). Only four developed economies
feature among the top ten Internet users. Meanwhile, in Brazil, India, Mexico and Nigeria, the
annual growth rates of Internet use were between 4 and 6 per cent from 2012 to 2015, whereas the
growth rates have been much slower in developed economies, except for Japan, as the markets
have already reached near saturation. Nearly 90 per cent of the 750 million people that went online
for the first time between 2012 and 2015 were from developing economies, with the largest
numbers from India (178 million) and China (122 million) (figure II.4). In many developing countries,
nearly half or more of the Internet users went online for the first time in the last three years, as in
Bangladesh, India, the Islamic Republic of Iran and Pakistan. In Brazil and China, more than 50 per
cent of the population uses the Internet, whereas in India only slightly more than a quarter use it.
The next billion Internet users will also be primarily from developing economies.” UNITED
NATIONS. 2017 Information Economy Report: Digitalization, Trade and Development.
Disponível em: <http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2017_en.pdf>. Acesso em: 18 abr.
2018.
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uma mudança no equilíbrio do mercado e coloca em xeque o critério da residência
como único aceitável para determinação do estabelecimento prestador como razão
maior da tributação da renda.
Ainda a esse respeito, convém ressaltar também que a administração das
finanças públicas em nome do bem-estar social é cada vez mais desafiadora.
Nenhum Estado pode simplesmente abrir mão de tais recursos, “sob pena de
colocar em risco seus serviços públicos e a estabilidade social”, conforme alertado
por de la Feria467. No mesmo sentido, Brooks também defende que os países em
desenvolvimento não podem abrir mão de tributar as remessas para pagamento de
royalties468. Há de prevalecer, apesar das críticas e das regras hoje estabelecidas, a
fonte de pagamento como critério para tributação da renda sobre tais rendimentos.
No caso do Brasil, desde sempre e à sua maneira, as autoridades fiscais
buscaram privilegiar o critério da fonte como competente para arrecadação do
imposto de renda. Esse fato pode ser evidenciado a partir da evolução legislativa e
jurisprudencial explorada no capítulo 3, mesmo sob os olhares desconfiados de
países signatários de convenções com o Brasil e que sempre seguiram à risca a
tributação acordada.
Nas convenções assinadas pelo Brasil com França, Japão, Suécia e
Finlândia, por exemplo, a tributação no país em que se situava o estabelecimento
prestador dos serviços sempre foi bastante óbvia, especialmente a partir da leitura
de seus protocolos e de acordo com a ampla maioria dos autores citados ao longo
do capítulo 3, mas apenas a partir de 2014 o Brasil cedeu ao óbvio entendimento da
matéria, ainda sem obviamente levar em consideração as novas tendências
descritas.
467

468

Esse tema está em discussão na OCDE, que pretende encontrar soluções para a tributação
baseada no consumo. MING, Celso; BRANDÂO, Raquel. Buraco negro tributário. Estadão
Economia. Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,buraco-negro-tributario,
70002267511>. Acesso em: 18 abr. 2018.
“Low-income countries ought not negotiate away their right to impose a withholding tax on royalty
payments earned in their jurisdiction. Source states have a strong economic connection with
royalty payments derived from property used in their jurisdictions; source states provide benefits of
significant value to investors who earn royalties in their jurisdictions; a withholding tax is relatively
easy to administer and comply with; source taxation provides the potential for residence and
source countries to work together to combat tax avoidance and evasion; and, taxation at source
diminishes the incentives for taxpayers to attempt to convert non-royalty income into royalty income
to avoid source-based taxation. None of the arguments in favor of the non-taxation of royalties at
source justify depriving low-income countries of the revenue associated with the taxation of royalty
income.” BROOKS, Kim. Tax Treat Treatment of Royalty payments from Low-Income Countries: A
Comparison of Canada and Australia’s Policies. E-Journal of Tax Research, v. 5. n. 2, dez. 2007.
p. 191.
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A partir desse período, o Brasil abriu um “cessar-fogo arrecadatório” em
relação às convenções assinadas com os países mencionados, provavelmente por
conta de sua decisão de se candidatar a membro efetivo da OCDE e melhorar sua
reputação internacional entre investidores. Começaram a surgir soluções de
consulta e outros atos administrativos que trouxeram um alento para a comunidade
tributária. Obviamente, foi necessário um olhar mais atento do Judiciário, como no
explorado Caso Copesul, para estimular tal mudança de comportamento.
Contudo, essa mudança não significou uma revolução definitiva na forma do
Brasil aplicar as convenções. Certamente se trata de um recuo temporário e voltado
para situações bastante específicas e derivadas desses acordos específicos.
Embora não haja uma posição oficial a respeito, nossas autoridades fiscais têm total
interesse na prevalência do entendimento de que o sistema mais justo de tributação
do imposto de renda para serviços transnacionais e royalties é aquele que privilegia
a retenção na fonte do pagamento, abandonando a residência como critério
determinante.
E essa rediscussão se dará justamente em um período em que há uma
verdadeira valorização da fonte como critério de tributação. Nessa discussão, o
Brasil certamente terá dados relevantes a serem apresentados para justificar a
importância de seus argumentos baseados na prevalência do mercado consumidor,
considerando que o brasileiro é reconhecido por ser usuário intensivo de aplicativos
e novas tecnologias, sempre alçado à condição de um dos principais mercados
consumidores de novas tecnologias. E isso, de fato, é relevante quando analisados
os fluxos de rendimentos dos novos players globais de serviços.
Outro ponto relevante destacado no capítulo que tratou do sistema brasileiro
foi a questão dos serviços administrativos. De fato, há pouco material a respeito
dessa matéria em termos de análise das convenções e do imposto de renda na
fonte; a ampla maioria dos autores estudados tratou da questão no âmbito da
incidência da Cide–Royalties. São escassas, portanto, as manifestações oficiais e a
análise doutrinária a respeito dos serviços assim classificados (serviços de cadastro,
apoio financeiro, comissões de intermediação, entre outros), talvez por sua menor
relevância na escala global de fluxo de serviços. Em alguns casos, são
simplesmente misturados aos serviços técnicos e de assistência técnica, como um
serviço residual dentro dessa classificação.
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No capítulo 3, comprova-se que essa mistura prescinde de critérios legais
razoáveis. São meras equiparações que não podem simplesmente ser acatadas
sem um senso crítico. E, no caso dos serviços administrativos, temos uma
verdadeira inversão de situações em relação à aplicação das convenções assinadas
pelo Brasil, se comparados aos serviços técnicos e de assistência técnica.
A tributação ocorre, em regra, no estabelecimento prestador, exceto no caso
das convenções assinadas entre Brasil e Argentina, Equador, Índia, Países Baixos,
Peru e Portugal. Novamente, trata-se de serviços de natureza distinta. A existência
de regras convencionadas em separado nos protocolos das convenções com esses
países é prova cabal de que serviço administrativo não é serviço técnico nem de
assistência técnica. Inexistindo regras específicas nos protocolos, deve ser
observada a regra insculpida no artigo 7º do modelo OCDE, e isso resulta em
verdadeiro deslocamento da tributação, nos casos em que não há registro de
estabelecimento prestador no nosso país.
Ainda sobre o Brasil, apesar das questões relativas ao conflito fonte versus
residência e da equivocada leitura das convenções por parte das autoridades
responsáveis, temos ainda percebido que há uma evolução em termos de
compreensão

das

novas

modalidades

de

serviços

e

contratos.

Todavia,

especificamente com relação ao software, os agentes públicos das três esferas —
federal, estadual e municipal — demonstram compreensão equívoca acerca dos
contratos envolvendo aplicações, distorcendo conceitos para conseguir atingir a
tributação sobre tal atividade dentro de seu campo de competência. Aqui temos
como agente de destaque também a lentidão do Poder Judiciário, especialmente do
Supremo Tribunal Federal, que precisa de uma vez se debruçar sobre a questão e
decidir, por exemplo, a ADI 1945/MT, protocolada em 1999 e ainda não levada a
julgamento após quase 20 anos.
Finalmente, embora as questões relativas ao futuro da matéria objeto deste
trabalho tenham sido abordadas desde a Introdução, em seu capítulo 4 foram
abordados as novas tecnologias, o conceito de “estabelecimento prestador digital”,
os contratos indeterminados e os instrumentos contratuais que envolvem o conceito
de “everything as a service”. A dificuldade de se estabelecerem regras inequívocas
para tais novidades e sua relevância nas ações do Projeto BEPS da OCDE e no
entendimento de autoridades fiscais sobre a tributação do consumo foram
condensadas nesse capítulo.
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Restou como resultado dessa parte final a ideia de que a classificação de
contratos em determinadas modalidades fechadas de serviços e a fixação da
residência do prestador como critério mais importante para a tributação sobre tais
rendimentos voltaram ao centro dos debates e de que conclusões precisam ser — e
certamente serão — revisitadas. Tudo isso aliado à nova dinâmica do mercado
consumidor e das finanças públicas, já que atualmente não é mais possível discutir
aspectos jurídicos de determinado fato sem levar em consideração seus impactos
sociais e econômicos. Tributar é muito mais do que aplicar determinada norma aos
fatos; trata-se também de justificar alocação de riquezas e discutir o envolvimento
dos contribuintes nas comunidades que usufruem de seus serviços e de seus
produtos.
Novos modelos de regras convencionais e interpretações mais elásticas a
respeito dos conceitos de “serviços” e “estabelecimento prestador” serão elementos
essenciais para transformação da tributação na fonte sobre os serviços. Essa
discussão encontra-se em período histórico bastante frutífero, em que os países
estão começando a aceitar e adotar novos conceitos e a disciplinar suas autoridades
fiscais para essa nova realidade. As novas tecnologias e os anseios de uma geração
cada vez mais conectada não aguardarão essa maturação para realizar novas
transformações.
É fato, portanto, que as conclusões deste trabalho são efêmeras, não serão
jamais consideradas definitivas. Após a estabilização conceitual dessas novidades, o
mundo estará completamente transformado e novas discussões a respeito dessa
matéria serão necessárias. E a velocidade para atingimento de novas conclusões
precisa ser superior ao ritmo atual, sob pena do universo tributário não conseguir
acompanhar mais o que ocorre no universo das pessoas e de suas vidas.
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APÊNDICE A – RECEITAS DE SOFTWARES E TRIBUTÇÃO INTERNACIONAL
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO INTERNA
Quadro 2 – Tratamento fiscal dos softwares na legislação interna dos países de acordo com a
OCDE. (continua).
Estados

Em que
circunstâncias os
pagamentos de
software são
considerados como
ganhos de capital?

Em que
circunstâncias os
pagamentos são
considerados como
lucros das empresas
ou como royalties?

Existe uma
distinção
fundamental
entre serviços e
direitos de uso?

A definição de
royalties é
semelhante à
definição do
artigo 12 do
modelo da
OCDE?

Áustria

Se for um ativo
significativo

O software standard
é tratado como bens
ou serviços, e a
experiência técnica,
como royalty

Sim, se material,
mas somente
sob bases
razoáveis

A definição é tão
ampla como no
artigo 12

Espanha

Se for uma
aquisição ou lump
sum por vários
anos

Como royalty, se a
propriedade não é
transferida

Sim, em bases
razoáveis e de
acordo com o
contrato

Similar, mas não
há uma distinção
fiscal entre
royalty e bens e
serviços

Casuisticamente

Sim

Definição mais
ampla do que no
artigo 12

Japão

Reino Unido

Aquisição de
capital. Lump sum
pode ser
considerado como
ganhos de capital

Royalty, a não ser
que seja comprado
como estoque ou
para distribuição

Sim, se material
e fundada em
contrato

Tributação na
fonte somente
em alguns tipos
de royalties

Noruega

Capital se
considerável e
durável acima de 3
anos de vida útil

Não há uma
distinção necessária

Não

Não há uma
definição de
royalties

França

Outright
acquisitions

Não há uma
distinção necessária

Não, possuem
tratamento
similar

Luxemburgo

Não como capital

Patente, se houver
um direito de uso

Não, com uma
base similar

Sim

Itália

Não como capital

Não há uma
distinção necessária

Não, possuem
tratamento
similar

Tal como no
artigo 12

Portugal

Geralmente tributado
como pagamento de
direitos autorais

Dedução quando
o beneficiário ou
o pagador for
residente em
Portugal
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Quadro 2 – Tratamento fiscal dos softwares na legislação interna dos países de acordo com a
OCDE. (continuação).
Estados

Em que
circunstâncias os
pagamentos de
software são
considerados como
ganhos de capital?

Em que
circunstâncias os
pagamentos são
considerados como
lucros das empresas
ou como royalties?

Existe uma
distinção
fundamental
entre serviços e
direitos de uso?

A definição de
royalties é
semelhante à
definição do
artigo 12 do
modelo da
OCDE?

Holanda

Capital para
aquisições com
vida útil de no
mínimo um ano

Não há uma
distinção necessária

Não há
tributação na
fonte

Austrália

Geralmente como
receita; capital, se
vendido
conjuntamente com
o hardware

Por razões práticas,
como royalties

Ambos são
tratados como
royalties

Definição mais
ampla de
royalties do que
na legislação

Grécia

Não há um
dispositivo
específico

Como royalty

Não

Como no modelo
da OCDE com
acréscimos

Irlanda

Sobre fatos, se for
uma aquisição total
tratar-se-á de
ganhos de capital

Bens e serviços, se
estoque, e o restante
como royalties

Sim, sob bases
justas e
razoáveis

Suécia

Capital se sob
encomenda e vida
útil superior a três
anos

Bens e serviços, se
estoque; royalties, se
as licenças de uso
forem periódicas,
não havendo uma
distinção fiscal

Sim, divido
conforme o
montante

Suíça

Não há uma
tributação na fonte,
sem distinção

Não há uma
distinção fiscal

Não há uma
distinção fiscal

Estados
Unidos

Aquisição: capital,
pagamentos para
uso. Receita:
verifica-se a
substância

Questão de fato

Questão de fato

Não há uma
distinção interna
de royalty

Alemanha

Aquisição para uso
ilimitado: capital

Bens e serviços

Sim, se material,
sobre bases
justas e
razoáveis

Sim

Não há uma
distinção de
royalty, sendo
tratada como
lucro das
empresas
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Quadro 2 – Tratamento fiscal dos softwares na legislação interna dos países de acordo com a
OCDE. (conclusão).
Estados

Em que
circunstâncias os
pagamentos de
software são
considerados como
ganhos de capital?

Em que
circunstâncias os
pagamentos são
considerados como
lucros das empresas
ou como royalties?

Existe uma
distinção
fundamental
entre serviços e
direitos de uso?

A definição de
royalties é
semelhante à
definição do
artigo 12 do
modelo da
OCDE?

Bélgica

Capital se for uma
aquisição completa

Royalties, se pagos
para uso, salvo na
aquisição

Sim

Não, podem ser
diferentes.
Ganhos de
capital de venda
de direitos, etc.
são usualmente
lucro das
empresas

Dinamarca

Capital se
considerável e
possuir três anos
de vida útil

Royalty, salvo para
estoque

Sim

Definição não
cobre muitos
tipos de
pagamentos para
uso

Canadá

Se disponibilidades
completas (totais),
mas isso não é
raro

Royalty, salvo para
distribuição

Não, usualmente
é tratado como
sendo royalty

Similar, mas há
exceções para
reproduções

Nova
Zelândia

Aquisições
completas de
capital

Geralmente
royalties, mas
serviços se forem
pagamentos sem
conexão com
royalties ou knowhow

Sim, mas,
excepcional;
normalmente
royalties

Definição mais
ampla do que no
artigo do modelo

Fonte: Quadro elaborado por Caliendo e simplificado para o presente trabalho. Livre adaptação do
autor ao Report to Working Party n. 1 of the OECD Committee On Fiscal Affairs, de 1º de
fevereiro de 2001. Disponível em: <http://www.oecd.org/tax/consumption/1923396.pdf>.
Acesso em: 20 mar. 2018. Apud CALIENDO, Paulo. Da tributação do software nos acordos
internacionais contra a dupla tributação da renda. In: TÔRRES, Heleno (Coord.). Direito
tributário internacional aplicado. São Paulo: Quartier Latin. 2004. v. 2. p. 387-421. p. 394.
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APÊNDICE B – TRIBUTAÇÃO DO SOFTWARE AS A SERVICE
Quadro 3 – Posicionamento da RFB na tributação de software as a service. (continua).
Solução de
Consulta

Posicionamento RFB

SD
18/2017

Analisou posicionamentos divergentes manifestados pela RFB nas SC
27/2008 e 154/2016. Segundo a Solução de Divergência 18/2017, as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
residente ou domiciliado no exterior em contraprestação pelo direito de
comercialização ou distribuição de software, para revenda a consumidor final,
enquadram-se no conceito de royalties e, portanto, estariam sujeitas à
incidência de IRRF à alíquota de 15%. A incidência da Cide sobre royalties
apenas ocorreria na hipótese em que ficasse caracterizada a transferência de
tecnologia, pelo fornecimento do código-fonte e dos conhecimentos
necessários para alterá-lo.

SC
191/2017

Por meio da solução de consulta, as autoridades fiscais entenderam pela
incidência do IRRF à alíquota de 15% e da Cide à alíquota de 10% sobre as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao
exterior a título de remuneração de software as a service (SaaS),
considerados serviços técnicos, que dependem de conhecimentos
especializados em informática e decorrem de estruturas automatizadas com
claro conteúdo tecnológico. Ponto de destaque da manifestação das
autoridades fiscais foi a apresentação de algumas caraterísticas necessárias à
classificação do SaaS. Segundo a RFB, por SaaS entende-se o software em
que (i) o assinante não adquire o software, mas tão somente acessa os
recursos à distância, por meio da internet, utilizando senhas previamente
definidas; (ii) o assinante paga uma mensalidade não só relativa ao
licenciamento de uso, mas pela manutenção, pela atualização e pelo suporte
técnico em caso de necessidade; (iii) o assinante não tem ingerência sobre a
infraestrutura dos recursos computacionais, bem como não tem o poder de
modificar os programas disponíveis; e (iv) os direitos autorais dos softwares
envolvidos na prestação de serviços não são objeto de comercialização.

SC
230/2017

Nessa SC a Receita Federal entendeu que as atividades de comercialização
de software de prateleira, licenciamento permanente e temporário de cópia
de software de uso geral e não exclusivo e manutenção e suporte técnico
remoto desse mesmo tipo de software não se enquadram como serviços
profissionais para fins de retenção de tributos federais (IRRF, CSLL, PIS e
Cofins), na medida em que não estão previstas no artigo 647 do Regulamento
do Imposto de Renda, que traz a definição e o enquadramento das atividades
que caracterizam esse tipo de serviço.
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Quadro 3 – Posicionamento da RFB na tributação de software as a service. (conclusão).
Solução de
Consulta

Posicionamento RFB

SC
231/2017

Aqui, a administração tributária entendeu que a revenda de software não
customizável (software de prateleira) e suas respectivas licenças de uso
definitivas têm natureza comercial, ou seja, de venda de mercadorias,
inclusive para operações realizadas por meio de transferência eletrônica de
dados (download). Na hipótese de revenda de programas não customizáveis
em que as respectivas licenças sejam temporárias, a RFB entendeu que a
relação de licença não altera a natureza de revenda, razão pela qual prevalece
o tratamento tributário aplicável ao software de prateleira. Não obstante, as
autoridades fiscais destacam que deve-se analisar a limitação temporal dessa
licença, haja vista que ela poderia vir alterar a configuração jurídica do
negócio. Isso porque, segundo a RFB, na aquisição do software não
customizável com licença do direito de uso existiriam duas relações jurídicas
distintas a serem observadas, sendo a primeira com o vendedor do programa
e a segunda com o seu fabricante, titular dos direitos patrimoniais de autor.

SC
235/2017

Mais recentemente, as autoridades fiscais entenderam que, para fins de
determinação do tratamento tributário aplicável à venda de software adaptado,
em que é realizada a comercialização de um programa de computador padrão
no qual são feitas alterações para atender melhor aos interesses de cada
cliente, deve ser analisada a natureza da atividade prevalecente na relação
entre as partes. Em relação a isso, considerou-se que se as adaptações feitas
no produto pronto para cada cliente representam meros ajustes no programa,
permitindo que o software (que já existia antes da relação jurídica) atenda às
necessidades daquele cliente, então tais adaptações não configuram
verdadeira encomenda de um programa e, portanto, é aplicável o tratamento
tributário de mercadoria. Contudo, caso se verifique que essas adaptações
representem, em verdade, o próprio desenvolvimento de um programa
aderente às necessidades do cliente e impliquem nova versão do produto ou
sejam significativas ao ponto de não se enquadrarem como meros ajustes,
aplicável é o tratamento tributário à prestação de serviço.

Fonte: Disponível em: http://pvg.com.br/artigos/a-receita-federal-e-a-tributacao-em-operacoes-comsoftware-as-service.

