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RESUMO 

 

FIGUEIREDO , Diogo de Andrade. A Adequação da Teoria da Fonte na Economia 
Digital: A Relevância do Mercado Consumidor na Determinação do Direito às Bases 
Tributárias em Operações Transnacionais B2B. 2020. 362 f. Tese (Doutorado em Direito 
Econômico, Financeiro e Tributário) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2020. 
 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar a relevância do mercado consumidor na 
determinação dos direitos a bases tributárias em operações transnacionais entre pessoas 
jurídicas (B2B) realizadas no âmbito da economia digitalizada. Para tanto, busca-se 
responder as seguintes questões: as regras de fonte atualmente adotadas pelos países e pela 
Convenção Modelo da OCDE são suficientes para fazer frente aos desafios proporcionados 
pela economia digitalizada? Em caso negativo, existe algum limite ao exercício da jurisdição 
tributária? Poderiam os Estados adotar como elementos de conexão fatos ou coisas que não 
guardem nenhuma relação com o seu território? Qual seria o nexo genuíno apto a endereçar 
adequadamente as particularidades das operações realizadas na esfera da economia 
digitalizada? Defende-se a tese de que as regras de fonte atualmente adotadas pelos países e 
pela Convenção Modelo da OCDE não são suficientes para arrostar propriamente os desafios 
decorrentes da economia digitalizada, o que demanda a adequação da teoria da fonte para 
que os países possam editar regras de fonte para fazer frente a esse desafio. Sustenta-se que 
o conceito de fonte, embora determinado, é composto por termos vagos e imprecisos, 
necessitando de um complemento: uma regra de fonte, de modo a abarcar especificidades 
relacionadas aos variados tipos de rendimento, bem como adaptar a legislação às mudanças 
nos ambientes políticos e econômicos. Todavia, embora dinâmico e maleável, a adoção de 
novos vínculos efetivos (regras de fonte) não está livre de qualquer controle, devendo 
compreender fatos, coisas ou pessoas que tenham uma relação substancial com o Estado. A 
nosso ver, ante a ausência de normas concretas sobre a genuinidade do link, entendemos que 
os nexos escolhidos pelos países-fonte para legitimar o exercício de sua jurisdição tributária 
devem ser justificados pelos princípios econômicos e tributários tradicionalmente 
reconhecidos pelo direito internacional. Historicamente, o acesso ou exploração do mercado 
de um determinado país sempre foi considerado como fundamento para justificar a 
tributação pelos países em que estão localizados, encontrando suporte nos princípios do 
benefício e da legitimidade. Nesse contexto, em razão das características da digitalização da 
economia, defende-se que o mercado consumidor, em razão de sua relevância na 
determinação do direito às bases tributárias, deve ser considerado como regra de fonte 
adequada para enfrentar a nova realidade econômica, especialmente nas operações 
transnacionais B2B. Com base nesse nexo sugerido, elaborar-se-ão propostas normativas de 
dois artigos a serem incorporados pela Convenção modelo da OCDE, bem como pelos 
acordos de bitributação celebrados pelo Brasil. 
 

 

Palavras-chave: Jurisdição Tributária. Teoria da Fonte. Economia Digitalizada. Mercado 
Consumidor. Acordos de Bitributação. 
  



 

  



ABSTRACT 

 

FIGUEIREDO, Diogo de Andrade. The Adequacy of Source Theory on the Digital 
Economy: The Relevance of the Consumer Market on the Tax Basis Allocation on 
Transnationals Transactions B2B. 2020. 362 pages. PhD Thesis (PhD in Economic, 
Finance and Tax Law) - Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2020. 
 

This thesis aims to analyze the relevance of the consumer market on the tax basis allocation 
on transnational transactions B2B entered into under the digitalized economy. In order to do 
so, the following question guided our research: do the source rules currently adopted by the 
counties and by the OECD are able of addressing the challenges of the digitalized economy? 
In case they do not, is there any limit related to the exercise of tax jurisdiction? May the 
States adopt as connecting factor facts or things that do not have and connection with their 
territory? What would be the genuine link able of properly address the particularities of the 
digitalized economy? This thesis takes the position that source rules currently adopted by 
the countries and by the OECD Model Tax Convention are not enough do address the 
challenge posed by the digitalized economy, which demands the adequacy of the source 
theory in order for countries to enact source rules to face such challenge. According to this 
analysis, the source concept, although defined, is composed by vague and inaccurate terms, 
which requires a complement: a source rule, enacted in order to reach specificities related to 
the economic and political environments. However, although flexible and dynamic, the 
adoption of new genuine links (source rules) is not free of control, and should provide facts, 
things or people with a qualified relationship with the State. Under our view, due to the lack 
of concrete rules regarding the adequacy of a genuine link, the nexus chosen by the countries 
in order to support their tax jurisdiction shall be justified by the economic and juridical 
principles traditionally recognized by international law. Historically, the access and 
exploration of a country market has always been considered as a justification of the taxation 
by that country, which could be supported by the benefit and legitimacy principles. In this 
context, due the digitalized economy characteristics, this thesis defend that the consumer 
market, based on its relevance on the allocation of taxing rights, should be considered an 
appropriate source rule to properly address the new economic reality, especially in 
transnational transaction B2B. Based on the proposed nexus, we recommend normative 
provisions regarding two new articles to be incorporated by the OECD Model Tax 
Convention, as well as by the double tax agreements concluded by Brazil. 
 

 

Keywords: Tax Jurisdiction. Source Theory, Digitalized Economy. Consumer Market. 
Double Tax Agreements 
 

 

 

 

  



 

  



RÉSUMÉ 

 

FIGUEIREDO, Diogo de Andrade. L'adéquation de la théorie des sources dans l'économie 
numérique: La pertinence du marché consommateur pour déterminer les bases fiscales 
dans les opérations transnationales B2B. 2020. 362 f. Thèse (Doctorat en Droit 
Économique, Financier et Fiscal) - Faculté de Droit, Université de São Paulo, São Paulo, 
2017. 
 

Cette recherche vise à analyser la pertinence du marché consommateur pour déterminer les 
droits aux bases fiscales dans les opérations transnationales entre personnes morales (B2B) 
réalisées dans le cadre de l'économie numérique. À cette fin, nous cherchons à répondre aux 
questions suivantes: les règles d'origine actuellement adoptées par les pays et par la 
Convention Modèle de l'OCDE sont-elles suffisantes pour faire face aux défis posés par 
l'économie numérique? Sinon, y a-t-il des limites à l'exercice de la juridiction fiscale? Les 
États pourraient-ils adopter comme éléments de connexion des faits et des choses qui n'ont 
aucun rapport avec leur territoire? Quel serait le véritable lien capable de répondre 
adéquatement aux particularités des opérations menées dans le cadre de l'économie 
numérique? La thèse est défendue que les règles de source actuellement adoptées par les 
pays et par la Convention Modèle de l'OCDE ne sont pas suffisants pour relever 
correctement les défis posés par l'économie numérique, ce qui nécessite l'adéquation de la 
théorie de la source pour que les pays puissent éditer les règles de source pour relever ce 
défi. Il est soutenu que la notion de source, bien que déterminée, est composée de termes 
vagues et imprécis, nécessitant un complément: une règle de source, afin de couvrir les 
spécificités liées aux différents types de revenus, ainsi que d'adapter la législation aux 
changements de environnements politiques et économiques. Cependant, bien que dynamique 
et malléable, l'adoption de nouveaux liens efficaces (règles de source) n'est pas libre de tout 
contrôle, et doit comprendre des faits, des choses ou des personnes qui ont une relation 
qualifiée avec l'État. À notre avis, étant donné l'absence de règles concrètes sur l'authenticité 
du lien, nous estimons que les liens choisis par les pays d'origine pour justifier l'exercice de 
leur juridiction fiscale doivent être justifiés par les principes économiques et fiscaux 
traditionnellement reconnus par le droit international. Historiquement, l'accès ou 
l'exploitation du marché dans un pays donné a toujours été considéré comme une base pour 
justifier la fiscalité par les pays dans lesquels il est situé, en s'appuyant sur les principes de 
bénéfice et de légitimité. Dans ce contexte, en raison des caractéristiques de la numérisation 
de l'économie, il est soutenu que le marché consommateur, en raison de sa pertinence dans 
la détermination du droit à des bases fiscales, devrait être considéré comme une règle de 
source adéquate pour faire face à cette nouvelle réalité économique, en particulier dans les 
opérations transnationales B2B. Sur la base de ce lien proposé, des propositions normatives 
sont élaborées pour que deux articles soient incorporés par la Convention Modèle de 
l'OCDE, ainsi que par les accords de double imposition conclus par le Brésil. 
 

 

Mots clés: Juridiction fiscale. Théorie de la source. Économie numérique. Marché 
consommateur. Accords de double imposition. 
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APRESENTAÇÃO DA TESE 

 

Nesta tese, defende-se que, em virtude da evolução da tecnologia da informação e 

comunicação, as regras de fonte, atualmente adotadas pelos países e pela Convenção Modelo 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), calcadas na 

necessidade de presença física e certo grau de permanência, não se mostram mais aptas para 

fazer frente às particularidades da economia digitalizada, especialmente nos casos 

envolvendo operações transnacionais entre pessoas jurídicas (B2B). Consequência direta da 

inadequação dessas normas vigentes é a ausência de tributação pelo país-fonte de 

rendimentos que, de uma forma ou de outra, tem como origem o seu território. 

Em razão disso, torna-se mister o realinhamento da Teoria da Fonte para que novas 

regras, ou melhor, novos elementos de conexão sejam agregados, a fim de que a alocação do 

direito às bases tributárias entre os Estados da fonte e de residência possa se realizar de 

maneira mais eficiente. 

Como solução para a readequação da Teoria da Fonte, propõe-se, neste trabalho, que, 

em face de sua relevância para a produção do rendimento, o mercado consumidor seja 

considerado a regra de fonte mais promissora para arrostar os desafios suscitados pela 

digitalização da economia e, consequentemente, justificar a tributação, na fonte, pelo país 

de sua localização, em operações transnacionais entre pessoas jurídicas. 

Sob essa ótica, a proposta traduz-se na implantação de novas regras de fonte, com 

lastro no mercado consumidor como o elemento de conexão apto a legitimar a tributação 

pelo país-fonte (país do mercado), incluindo a aplicação de metodologias de alocação dos 

rendimentos e a apuração do imposto devido sobre a renda, bem como sejam os 

regulamentos distributivos propostos incorporados aos acordos de bitributação, inclusive os 

celebrados pelo Brasil.  
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INTRODUÇÃO  

 

Objeto  

 

A tributação internacional sempre foi pautada na dicotomia entre os Estados da fonte 

e de residência, aqueles, motivados por vínculos genuínos, pretenderam exercer a sua 

jurisdição tributária sobre fatos, coisas ou pessoas que tenham uma relação especial quer 

com o seu território, quer com o Estado propriamente dito.  

Apesar de, para fins da presente tese, a exigência de limites materiais (i.e., existência 

de um nexo genuíno) para o exercício da jurisdição tributária pelos Estados constituir um 

costume de direito internacional, não há nesse último nenhuma definição clara do que venha 

a ser um elemento de conexão genuíno, tampouco a sua intensidade necessária para justificar 

o exercício da jurisdição tributária por um dado Estado.  

Nesse contexto, historicamente, os países sempre elegeram como elemento tributável 

fatos, coisas ou pessoas que tivessem uma relação específica com o Estado. No caso dos 

países-fonte (i.e., territorialidade real), sempre houve a escolha de fatos ou coisas que 

tivessem uma ligação com os limites geográfico do seu território, nexos esses que, para fins 

da presente tese, entendemos, deveriam ser lastreados pelos princípios econômicos e 

jurídicos tradicionalmente aceitos pelo direito tributários internacional (e.g. benefício, 

neutralidade, equidade, legitimidade, dentre outros). 

Ocorre, no entanto, que, tradicionalmente, a tributação de não residentes pelo país-

fonte fora concebida sob o dogma da necessidade de presença física associada a um certo 

grau de permanência, sem o qual não haveria que se falar no exercício da jurisdição tributária 

por esse Estado. Sob essa perspectiva, para que esse exercício fosse exequível pelo país-

fonte fazia-se necessária a caracterização de um estabelecimento permanente, elemento 

histórico do direito tributário internacional e presente na Convenção Modelo da OCDE desde 

1963.  

E, nem poderia ser diferente, haja vista que, em razão das limitações tecnológicas da 

época, para a exploração de um mercado de determinado país (e.g. venda de produtos e 

serviços) exigia-se a presença física no país de consumo para o desenvolvimento das 

atividades da empresa. Por isso, o estabelecimento permanente condicionado à presença 

física e permanência é considerado um proxy da caracterização de pertença econômica e, 
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consequentemente, uma regra de fonte para legitimar a tributação pelo país em que se 

encontra localizado.  

Todavia, a disrupção tecnológica da informação e comunicação propiciou não apenas 

o aumento da eficiência e o campo de atuação das companhias por elas beneficiadas, mas 

também mudaram os meios pelos quais os produtos e serviços por elas comercializados são 

produzidos e entregues, alterando completamente o modelo de negócio até então adotados 

por multinacionais. Com o passar do tempo, a tecnologia da informação e comunicação 

provou ser uma tecnologia de uso geral, tornando-se a estrutura central dos modelos de 

negócio das empresas. A partir do seu desenvolvimento, negócios de todos os setores da 

economia passaram a ter condições de construir os seus modelos de operações com base em 

recursos tecnológicos, o que suscitou o aumento de flexibilidade, eficiência e redução de 

custos de transação, bem como expandiu o seu mercado de atuação, que deixou de ser 

eminentemente doméstico, migrando à globalização. 

Como consequência da digitalização da economia, não residentes passaram a ter 

acesso ao mercado consumidor de outros países visando à venda de produtos ou serviços ou, 

ainda, a coleta de dados ou “ativar” os consumidores/usuários lá localizados, sem a 

necessidade de presença física. Noutras palavras, a evolução da tecnologia da informação e 

comunicação possibilitou o acesso ao mercado consumidor de outros países de forma 

totalmente virtual, dispensando qualquer tipo de presença física, tampouco permanente, 

naquela jurisdição. Logo, sem a configuração de estabelecimento permanente. 

Resultado da ausência de presença física e, consequentemente, da ausência de 

caracterização do estabelecimento permanente, diversas operações transnacionais realizadas 

entre não residentes e consumidores de um dado país, deixaram de ser tributadas na fonte 

em razão da falta de regras legitimadores de tributação.  

Portanto, por conta da digitalização da economia, os regulamentos, tradicionalmente 

condicionantes à tributação na fonte pelo país do mercado consumidor, tornaram-se 

obsoletos, acarretando a perda de arrecadação por parte desses países, bem assim 

possibilitando práticas abusivas por grandes conglomerados multinacionais, o que suscitou 

a criação do Plano de Ação nº 1 do Base Erosion and Profit Shifting (BEPS ou Projeto 

BEPS). 
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Problema  

 

O que se pretende demonstrar é que, por força de costume internacional, a tributação 

pelo país-fonte sempre demandou um elemento de conexão (i.e. fato, coisa ou pessoa) que 

tivesse uma relação especial com o seu território, que deveria ser fundado em princípios 

econômicos e jurídicos tradicionalmente aceitos pelo direito tributário internacional.  

Nesse ponto, o acesso ao mercado de um determinado país, isto é, a utilização de 

toda a infraestrutura econômica, jurídica, tecnológica, incluindo o mercado consumidor, 

sempre foi considerado uma justificativa para autorizar o exercício da jurisdição fiscal pelo 

país-fonte. Além disso, a pujança de determinados mercados e características específicas de 

consumo também valida a tributação, na fonte, dos rendimentos oriundos do mercado 

consumidor com base no princípio da legitimidade. 

Por outro lado, as regras autorizadoras de tributação dos rendimentos decorrentes do 

exercício de atividades empresariais foram concebidas sob a égide da necessidade de 

presença física e grau de permanência, sem os quais não haveria que se falar em tributação 

pelo país-fonte, mas apenas pelo Estado de residência. 

Dessa forma, os principais questionamentos do presente estudo são se as regras de 

fonte atualmente adotadas pelos países, como as utilizadas pelos acordos de bitributação são 

apropriadas para fazer frente às particularidades e desafios gerados pela economia digital. 

Em caso negativo, qual seria a regra de fonte mais apta para endereçar as peculiaridades da 

digitalização da economia de forma satisfatória? 

Para abordar a questão envolvendo ausência de regras adequadas para enfrentar os 

desafios proporcionados pela economia digitalizada, optou-se por restringir a análise a 

operações transnacionais entre pessoas jurídicas. Por conta da prática internacional, em que 

as atividades entre pessoas jurídicas são comumente denominadas B2B (business to 

business), escolhemos incluí-lo no título da presente tese. De qualquer forma, no 

desenvolvimento do estudo, serão utilizadas tanto a expressões B2B quando sua significação 

na língua portuguesa entre pessoas jurídicas. 

Em decorrência do desenvolvimento da tecnologia da informação e comunicação, 

fornecedores de produtos de serviços deixaram de ficar circunscritos às fronteiras de seus 

países, passando a alcançar fornecedores situados ao longo do globo. Foi justamente em 

razão do avanço tecnológico, propiciado principalmente pela internet, que se rompeu o 

paradigma da necessidade de presença física e permanente no mercado consumidor.  
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Em virtude desse rompimento, as regras de fonte baseadas no instituto do 

estabelecimento permanente deixaram de ser apropriadas para alocar direito à tributação ao 

país-fonte, que, apesar de propiciar toda a infraestrutura necessária para a obtenção de 

rendimentos pelo não residente, deixou de exercer qualquer pretensão tributária sobre os 

rendimentos lá originados. 

Trata-se, dessa forma, do típico caso de exploração do mercado consumidor de uma 

país sob a perspectiva de consumo (mercado-consumo), isto é, fornecedores estrangeiros 

vendendo produtos e serviços a consumidores pessoas jurídicas localizadas em outra 

jurisdição. Como o avanço tecnológico promoveu a realização de operações transnacionais 

sem qualquer tipo de presença física no país de consumo, este se viu desamparado de 

qualquer regra de fonte que suportasse a sua pretensão tributária sobre os rendimentos lá 

originados. 

Mas não somente sob a perspectiva de consumo que o mercado pode ser explorado. 

O aumento da sofisticação da tecnologia da informação possibilita que empresas do 

segmento digital obtenham e utilizem informações de forma e velocidade sem precedentes. 

O que pode ser ilustrado pela coleta de dados de consumidores de um determinado país com 

fito de mapear os perfis de consumo na internet e, na sequência, serem o direcionamento de 

marketing e incremento da efetividade de vendas de produtos e serviços das empresas 

digitais. 

Sob essa ótica, o mercado é tido como uma espécie de produto, isto é, uma fonte de 

dados que, após coletados, armazenados e processados, podem ser comercializados pelo não 

residente com terceiros, em operações totalmente desvinculadas e independentes em troca 

de contraprestação financeira, ou ainda, utilizados para orientação de atividades de 

marketing, também em troca de recebimento de contraprestações financeiras por terceiros 

interessados em acessar aquele mercado consumidor. Essas situações, ao contrário do 

mercado-consumo, nunca foram abarcadas pelas regras de tributação na fonte tradicionais 

(i.e., estabelecimento permanente), sendo, destarte, imprescindível o realinhamento da teoria 

da fonte para que passe a endereçar apropriadamente as operações transnacionais no âmbito 

da economia digitalizada. 

Nessa mesma linha - exploração do mercado consumidor sob a perspectiva de 

produto (mercado-produto) -, também se verifica nas hipóteses em que os consumidores de 

uma determinada jurisdição são considerados como uma espécie de “ativo” de companhia 

não residente, que recebe compensações financeiras ao expô-los a anúncios publicitários ou 

ao contato direito com fornecedores de produtos ou serviços estrangeiros. Típicos exemplos 
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desses casos são as plataformas de redes sociais e de marketplaces, em que é franqueado 

acesso gratuito aos usuários residentes em um determinado país, sendo aqueles, em troca, 

sujeitos à anúncios publicitários, no primeiro caso, ou contato com fornecedores de bens ou 

serviços, no segundo, que remuneram as companhias digitais estrangeiras por conta do 

acesso a tais consumidores. 

Note-se, portanto, se o fornecimento de bens e serviços a consumidores situados em 

outras jurisdições e sem a necessidade de presença física já representam um desafio à 

adequação da teoria da fonte, a tributação dos rendimentos, - obtidos pelo não residente em 

virtude da exploração do mercado concebido sob a visão de produto -, representa um desafio 

ainda maior, demandando a edição de regras de fonte específicas para enfrentar as 

peculiaridades da economia digitalizada. 

Conforme será demonstrado, o conceito de fonte, embora determinado, é composto 

por termos vagos e imprecisos, o que, em determinadas situações1, carece de 

complementação das regras de fonte, editadas para regulamentar a alocação das bases 

tributárias em situações específicas, como é o caso da digitalização da economia. 

Para se chegar à referida conclusão, serão analisadas as normas tradicionais que 

justificam a tributação de fonte, na fonte, bem como os efeitos e desafios suscitados pela 

economia digitalizada nas operações transnacionais entre pessoas jurídicas. A conclusão que 

se espera alcançar é a identificação de uma nova regra de fonte, bem como proposições 

legislativas capazes de lidarem com os diversos cenários desse novo momento econômico. 

 

Hipóteses  

 

Tendo em vista que as regras de fonte atualmente existentes não são suficientes para 

atender peculiaridades da digitalização da economia, é possível sustentar que, dada a 

relevância do mercado consumidor, este poderia se constituir numa regra de fonte apropriada 

para fazer frente às problemáticas advindas da economia digitalizada, especialmente nas 

situações transnacionais envolvendo a economia digitalizada. 

De fato, conforme será demonstrado no decorrer da tese, o mercado, incluindo o 

mercado consumidor, sempre foi considerado uma justificativa para a tributação, pelo país-

fonte, de não residentes, encontrando suporte não apenas no princípio do benefício, como 

também nos princípios da neutralidade, equidade e legitimidade. Sua existência e, 

 
1 Utilizamos a expressão “em determinadas situações” pois há casos que, mesmo utilizando termos genéricos, 
é possível aplicar o conceito de fonte sem maiores dificuldades. 
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consequentemente, sua exploração por não residentes, somente é possível em virtude da 

infraestrutura econômica, política, legal, tecnológica, dentre outras, proporcionada pelo 

Estado. Nesse sentido, o mercado consumidor pode ser considerado como um ativo, o que 

legitimaria o Estado a cobrar pelo seu acesso, encontrando respaldo nos princípios do 

benefício e legitimidade, o que o autoriza como um nexo genuíno.  

Em virtude da demora da OCDE em propor adequações normativas para endereçar 

eficazmente essa situação, países, organizações e blocos econômicos tem adotado e/ou 

sugerido medidas unilaterais para lidar com a digitalização da economia. Em apertada 

síntese, grande parte das medidas unilaterais, levam em conta a relevância do mercado 

consumidor, mas praticamente nenhuma o considera propriamente um nexo genuíno e 

pertinente para alocar direito à base tributária ao país-fonte, isto é, o país em que se localiza 

o mercado consumidor. 

Um exemplo dessas proposições normativas, é a figura do estabelecimento 

permanente, caracterizada em razão de uma presença econômica ou digital significativa. 

Todavia, embora por trás do estabelecimento digital esteja a criação de valor proporcionado 

pela atratividade e pujança do mercado consumidor, a ideia central dessa regra de fonte é a 

presença econômica e digital significativa, mas não o mercado em si, distanciando-se nesse 

ponto da conclusão a que se espera alcançar na presente tese, que considera o mercado 

consumidor, por si só, como uma regra de fonte apta a lidar com os desafios inerentes ao 

avanço da tecnologia da informação e comunicação. Além disso, o estabelecimento 

permanente digital não teria o condão de abarcar as duas perspectivas do mercado 

consumidor: mercado-consumo e mercado-produto. 

Outros exemplos de medidas unilaterais para alocar tributação ao país do mercado 

consumidor em operações transnacionais entre pessoas jurídicas, traduzem-se nos chamados 

impostos sobre serviços digitais. Em que pese o fato de tais impostos atribuírem ao país do 

mercado consumidor a possibilidade de tributar operações transnacionais realizadas por 

meio digital, muito se discute quanto à natureza dos tributos em questão, que seria diversa 

do imposto sobre a renda, tendo como consequência a tributação sobre a receita e a 

ocorrência da famigerada dupla tributação, já que o país de residência deixaria de conferir 

crédito referente ao imposto pago no exterior ou isenção sobre tais montantes. 

Por esta tese a ser desenvolvida, pretende-se, ante a sua relevância na determinação 

do direito às bases tributárias, adequar a teoria da fonte para que o mercado consumidor 

figure como regra de fonte apta a legitimar a tributação pelo país-fonte os rendimentos 
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decorrentes de operações transnacionais realizadas entre pessoas jurídicas na esfera da 

economia digitalizada.  

Para tanto, partiremos de algumas premissas. A primeira, de que tributação pelo país-

fonte em razão do acesso de não residentes ao seu mercado não infringiria as regras da 

Organização Mundial do Comércio (OMC). A segunda, de que não é possível circunscrever 

a economia digital a um segmento autônomo, já que, dada a natureza persuasiva da 

digitalização no mundo dos atual dos negócios, ela acaba se confundido com a própria noção 

de economia. Daí a utilização da expressão “economia digitalizada”, a qual, para fins do 

presente estudo, deve ser entendida como sinônimo de economia digital. Por fim, realinhar 

a teoria da fonte mediante a adoção de regras específicas, a fim de abranger atividades 

realizadas no âmbito da economia digitalizada, que não teriam por objetivo segregá-las por 

meio da atribuição de um tratamento tributário distinto. Muito pelo contrário, objetiva-se 

inclui-las novamente no mapa tributário dos países-fonte, reestabelecendo o equilíbrio, sob 

a ótica tributária, entre as atividades digitalizadas e tradicionais. 

 

Importância do tema  

 

A relevância do tema fica evidente quando consideramos que os desafios suscitados 

pela economia digital é objeto do Plano de Ação nº 1 do Projeto BEPS (Tax Challenges 

Arising from Digitalisation), colocando-se no topo das prioridades do OCDE e do G20, bem 

como se constituindo no foco principal do Projeto BEPS desde a sua concepção.2 

A disseminação da tecnologia da informação e comunicação impactou diretamente a 

estrutura central dos modelos de negócios das empresas. Setores tradicionais da economia, 

tais como varejo, logística, mercado financeiro e educação tiveram mudanças significativas, 

que afetaram estruturalmente os modelos de negócio até então praticados. Com a 

digitalização da economia, aos negócios de todos os setores da economia possibilitou-se a 

construção de seus próprios modelos de operação, o que gerou o aumento de flexibilidade, 

eficiência e redução de custos de transação, além de expandir o seu mercado de atuação, 

passando de eminentemente doméstico a global.  

A economia digitalizada continua a evoluir em uma velocidade sem precedentes, 

impulsionada pela capacidade de coleta, utilização e análise de uma imensa quantidade de 

dados de praticamente tudo, o que, além de fomentar o fornecimento de bens e serviços por 

 
2 Conforme OCDE. Disponível em:< https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action1/>. Acesso em: 04 
mar. 2020. 
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meio digital e consumidores localizados em jurisdições transfronteiriças, também criou a 

possibilidade de exploração do mercado consumidor sob um novo prisma: o mercado-

produto. Revela bem essa pujança, o tráfego de Protocolo de Internet Global, considerado 

um termômetro de fluxo de dados, cresceu de aproximadamente 100 gigabytes (GB) por dia 

em 1992 para mais de 45.000 GB por segundo em 2017, sendo que a expectativa para 2022 

é que esse tráfego ultrapasse 150.700 (GB) por segundo3. 

Em 2020, as receitas decorrentes de transações entre pessoas jurídicas no âmbito do 

comércio digital representarão a metade de todas as receitas geradas de atividades B2B. 

Apenas se considerarmos os Estados Unidos, o mercado digital B2B atingirá a marcar de 1,2 

trilhões de dólares até 20214, o que, além de demonstrar a importância e crescimento da 

economia digitalizada, reforça a opção pela redução do escopo da presente tese, que focará 

a análise apenas nas operações transnacionais entre pessoas jurídicas. 

Essa mesma velocidade e expressividade da economia digitalizada, confirmada pela 

economia e pelas finanças, também se reflete na preocupação e tentativas dos países e de 

organizações regulamentarem, sob o ponto de vista jurídico-tributário, esse novo contexto 

econômico.  

Deveras, a partir de uma breve pesquisa no sítio eletrônico da OCDE, encontrar-se-

á nada menos que 318 trabalhos sobre a economia digitalizada. Esses números chegam a ser 

ainda mais expressivos se concentramos as pesquisas em trabalhos acadêmicos destinados à 

tributação da economia digitalizada. Ao pesquisarmos a expressão “digital economy” no 

sítio eletrônico do (IBFD), organização internacional focada em informação e educação no 

que se refere à tributação internacional, encontramos 357 arquivos que tratam do tema, 

divididos entre cursos, relatórios, artigos, livros e pesquisas. 

No campo da OCDE, a Força Tarefa de Economia Digital está trabalhando para 

entregar uma proposta consensual entre os países envolvidos, ainda em 2020. Além dos 

relatórios preliminares e final do Plano de Ação do BEPS, diversos outros documentos foram 

produzidos, muitos deles submetidos à consulta pública. Os últimos, inclusive, reconhecem 

expressamente quão significativo é o mercado consumidor na alocação do direito à base 

tributária ao país do mercado consumidor. 

 
3  Disponível em:   <https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_overview_en.pdf>. Acesso em: 04 mar. 
2010 
4 Disponível em: <https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-78/accenture-verge-b2b-digital-commerce.pdf> 
Acesso em: 04 mar. 2020.  



31 

Em paralelo, em face da lacuna quanto às regras apropriadas para encarar as 

características da digitalização da economia, diversos países já editaram medidas unilaterais 

procurando, da sua própria maneira e segundo as suas políticas tributárias, instituir regras 

com o fito de tributar operações envolvendo o uso tecnologia da informação e comunicação 

com o fito de explorar o mercado consumidor (mercado-consumo ou mercado-produto). Até 

14 de fevereiro de 2020, 19 países já implementaram algum tipo de legislação para lidar com 

aspectos relacionados à economia digital, 6 países já possuem projetos de lei, enquanto 

outros 10 já manifestaram a intenção de implantar algum tipo de tributação sobre o assunto5. 

Por tais motivos, uma proposta de adequação da teoria da fonte, visando uma 

reelaboração de uma regra de fonte eficaz para lidar com a digitalização da economia revela-

se fundamental, ainda mais em um contexto sem qualquer tipo de proposição concreta pela 

OCDE, e no qual muitos países estão adotando medidas unilaterais instituindo tributos sobre 

a receita. 

 

Metodologia  

 

Conforme mencionado, para fins metodológicos, optou-se por tratar, no presente 

trabalho, apenas as transações transnacionais entre pessoas jurídicas no âmbito da economia 

digitalizada. Isso porque, conforme poderá ser observado no Capítulo 3, evolução da 

tecnologia da informação e comunicação subverteu o modelo de negócios das empresas, 

tanto no que se refere ao de fornecimento de bens e serviços, quanto sob o aspecto de 

consumo B2B. Ainda, a digitalização da economia, aliada à popularização do comércio 

eletrônico e operações digitais, tornaram as operações entre pessoas jurídicas não só mais 

atrativas sob o ponto de vista de potencial de arrecadação, mas também mais complexas em 

comparação às atividades envolvendo pessoas físicas.  

Além disso, não será abordada eventual compatibilidade de regras de fonte aqui 

propostas com as disposições da OMC, pois essa análise fugiria do escopo. Nessa vertente, 

também partiremos do pressuposto que adaptar a teoria da fonte, para o fim de considerar o 

mercado consumidor como regra de fonte apta a endereçar os desafios da economia 

digitalizada, não ofenderia os princípios estabelecidos na convenção de Ottawa, tampouco 

 
5 KPMG. Taxation of the digitalized economy. Disponível em:< 
file:///C:/Users/diogo/Downloads/digitalized-economy-taxation-developments-summary.pdf> Acesso em: 28 
fev. 2020. 
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significaria circunscrever as referidas transações das realizadas sob a forma tradicional. Pelo 

contrário não se trata de conferir um tratamento tributário diverso, mas implantar regras de 

fonte para que aludidas relações comerciais passem a ser tributadas, a exemplo das que são 

carreadas sob a perspectiva da “economia tradicional”. 

Ainda, vale a pena, desde já, ressaltar, que não aprofundaremos nossa análise no que 

tange ao princípio da residência, ainda que este seja importante para fins da identificação da 

fonte de pagamento, bem como nos aspectos relacionados à dupla tributação. Neste último, 

partiremos da premissa de que os países de residência teriam o dever de proporcionar 

métodos (crédito ou isenção) para eliminar ou reduzir a dupla tributação. 

Por fim, consideraremos a existência de um direito internacional público, bem como 

um direito internacional tributário, de observância pelos Estados, e que irão influenciar no 

exercício da jurisdição tributária e escolha dos elementos de conexão – regras de fonte – 

adotadas/escolhidas pelos países. 

Feitas essas considerações, no Capítulo 1, analisaremos o conceito de soberania 

Estatal, sua origem, evolução histórica e sua segregação entre soberania interna e externa. 

Consideraremos a jurisdição tributária como uma decorrência direta da soberania Estatal, 

podendo esta ser dividida em jurisdição para prescrever e jurisdição para a cobrança. Apesar 

das diferentes correntes acerca da necessidade da existência de elementos de conexão para 

o exercício da jurisdição tributária, partimos da premissa que os costumes de direito 

internacional limitam a prática da soberania Estatal, sendo exigida a existência de um nexo 

substancial, isto é, que haja uma relação entre a situação tributável e o Estado, para que esse 

possa exercer a sua jurisdição fiscal. Ao mesmo tempo, analisaremos o princípio da 

territorialidade em todas as suas vertentes, tais como positiva, negativa, real e pessoal, e 

material e formal. Feito isso, e após distinguir os princípios da residência, pessoalidade e 

universalidade, teremos traçado o pano de fundo para o Capítulo 2. 

Nele, analisaremos a teoria da fonte, ocasião em que abordaremos os princípios 

econômicos e jurídicos tradicionalmente aceitos pelo direito tributário internacional para 

justificar o elemento de conexão – regra de fonte – utilizada para o exercício da jurisdição 

tributária pelo Estado. Superada essa questão, passaremos ao conceito de fonte e à 

problemática relacionada a imprecisão de seus termos, o que demandaria a adoção de regras 

de fonte específicas pelos país, o que se verifica na legislação de diversos países (e.g. Estados 

Unidos). Feito isso, traremos das principais regras de fonte comumente aplicadas pelos 

países, dentre elas a fonte como o local do mercado consumidor. 
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No Capítulo 3, por seu turno, abordaremos o fenômeno da globalização e sua relação 

com a evolução da tecnologia da informação e comunicação. Especial atenção será conferida 

às características da digitalização da economia, bem como os desafios da tributação das 

operações a ela relacionadas. Feito isso, versaremos quanto às ações da OCDE sobre a 

economia digital, em especial o Plano de Ação nº 1 do Projeto BEPS e os trabalhos 

recentemente desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho da Economia Digital.  

Por fim, no Capítulo 4, trataremos da determinação do direito às bases tributárias. 

Nesse momento, tendo em vista a relevância do mercado consumidor traremos de algumas 

regras de fonte que, apesar de nem todas consideram expressamente o mercado consumidor, 

tanta na sua acepção consumo como na sua ótica produto, como regra de fonte, todas elas 

consideram a relevância do mercado, ao menos, sob pano de fundo. Feito isso, explicaremos 

os motivos que, a nosso ver, justificam a eleição do mercado consumidor como regra de 

fonte apta a enfrentar as particularidades da economia digitalizada. Uma vez determinada a 

regra de fonte para a alocação dos rendimentos, abordaremos as questões relacionadas à 

apuração da renda e consequente tributação, bem como medidas de fiscalização e 

exigibilidade da tributação. Ao final, apresentaremos proposições legislativas a serem 

incorporadas à Convenção Modelo da OCDE e pelos acordos de bitributação celebrados pelo 

Brasil. 
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CONCLUSÃO  
 

A soberania pode ser vista tanto sob a perspectiva interna, quanto sob a ótica externa. 

Sob o prisma interno, a soberania representa a supremacia do ordenamento sobre certo 

território e sobre determinada população. Sob o enfoque externo, a soberania está 

relacionada à relação de independência entre os Estados, os quais não se encontram sujeitos 

à interferência externa de outros Estados, mas apenas ao direito internacional.  

A jurisdição tributária deve ser entendida como uma vertente da soberania, que 

confere ao Estado a prerrogativa de editar normas fiscais (jurisdição para prescrever) e exigir 

o cumprimento por parte dos contribuintes (jurisdição para cobrança). 

Apesar de não existir um posicionamento unânime por parte da doutrina, nos 

alinhamos à corrente segundo a qual não seria possível admitir a tributação de fatos, coisas 

ou pessoas que não tenham qualquer conexão suficiente com o Estado. Nesse sentido, o 

exercício da jurisdição tributária estaria limitado por requisitos previstos pelo direito 

internacional (costume internacional), que exigem a existência de um elemento de conexão 

suficiente entre o Estado e o sujeito ou objeto tributável.  

Por sua vez, os elementos de conexão e sua relação com Estado não são estáticos, 

sendo dotados de razoável maleabilidade e suscetíveis a alterações de acordo com mudanças 

nos ambientes econômico e político. É justamente por isso que o direito internacional não 

dispõe de uma clara definição dos elementos de conexão, bem como a sua intensidade, o que 

confirma a necessidade de sua adequação conforme cada caso concreto, que pode ter 

respaldo em um elemento pessoal (princípio da pessoalidade) ou territorial (princípio da 

territorialidade). 

A territorialidade pode ser classificada em territorialidade positiva e negativa, bem 

como em territorialidade real (princípio da fonte) ou pessoal (princípio da residência). 

Segundo a territorialidade real, o fato ou coisa objeto de tributação deve guardar um nexo 

genuíno com o território de um dado Estado, ao passo que, nos termos da territorialidade 

pessoal, há a exigência de que a tributação esteja restrita apenas a pessoas sediadas, 

domiciliadas ou residentes no território. 

Para enfrentar os desafios proporcionados pela digitalização da economia, 

especialmente nos casos envolvendo operações transnacionais entre pessoas jurídicas, o 

realinhamento da teoria da fonte deverá levar em consideração elementos (fatos ou coisas) 

que tenham uma relação genuína com o território do Estado tributante. 
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A tributação calcada na fonte pode ser justificada por alguns princípios econômicos 

ou jurídicos tradicionalmente aceitos pelo direito tributário internacional, especialmente as 

teorias ou princípios do benefício, neutralidade, equidade e legitimidade.  

A ausência de regras claras sobre os tipos de elemento de conexão, além de a 

necessidade de se relacionarem com a pessoa ou com o território, possibilita a utilização de 

uma abordagem flexível na escolha dos nexos, bem como a sua adaptação às novas práticas 

comerciais e realidades econômicas. De qualquer forma, ainda que dotada de flexibilidade, 

a escolha dos vínculos qualificados deve ser lastreada pelos princípios econômicos e 

jurídicos tradicionalmente aceitos pelo direito tributário Internacional. 

A definição de país-fonte não é algo trivial, haja vista a ambiguidade e as várias 

acepções em que esse conceito pode ser adotado. Sob a perspectiva econômica, fonte deve 

ser considerado o local de produção da renda, enquanto que, sob o aspecto financeiro, fonte 

equivale à fonte de pagamento, isto é, o local de residência e domicílio do devedor dos 

recursos. De qualquer forma, temos que fonte deve ser considerada o sítio de origem do 

rendimento, o lugar em que se dá o seu nascimento, seja sob a perspectiva econômica, seja 

sob a financeira.  

A dificuldade no estabelecimento do conceito de fonte está atrelada à ambiguidade e 

imprecisão dos termos que compõem o seu conceito e não do conceito em si. Em razão disso, 

essa definição demandaria uma complementação por meio de regras de fonte - elementos de 

conexão - a serem elaboradas pelos países por meio da edição de normas jurídicas, sem as 

quais seria bastante difícil a alocação de direito à tributação aos Estados-fonte. É justamente 

a imprecisão e vagueza das expressões presentes no seu conceito que permite a adequação 

da teoria da fonte, para que o direito às bases tributárias pelo Estado-fonte seja 

regulamentado e, por conseguinte, legitimada a sua tributação de acordo com tipos de 

rendimento ou em virtude do surgimento de novas atividades econômicas. 

Nesse contexto, as principais regras de fonte utilizadas pelos países para exercício de 

sua jurisdição fiscal são: (i) local da fonte de produção ou pagamento; (ii) local em que se 

dá a elaboração ou valorização: (iii) local da dedutibilidade dos custos incorridos: (iv) local 

da situação dos bens; (v) local em que o serviço é prestado; (vi) local em que está situado o 

estabelecimento permanente; e (vii) lugar em que está localizado o mercado consumidor. 

No cenário da economia digitalizada, mercado consumidor pode ser concebido sob 

duas vertentes: mercado-consumo e mercado-produto. Sob a primeira, o mercado 

consumidor deve ser compreendido como compra, por pessoas jurídicas, de produtos e 

serviços vendidos, por meio digital, por firmas residentes ou domiciliados em países diversos 
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do país em que se encontram os consumidores (relações de consumo propriamente ditas). 

Sob a ótica de produto, o mercado consumidor é visto como um fornecedor de dados ou 

ativo, que são explorados por não residentes em relações jurídicas autônomas e 

independentes com pessoas jurídicas localizadas em outras jurisdições e que tenham 

interesse em acessar o mercado-consumo.  

Dessa forma, no âmbito da economia digitalizada, o mercado consumidor pode ser 

considerado como nexo de fonte adequado em face das peculiaridades inerentes à 

digitalização, podendo ser segmentado em mercado-consumo e mercado-produto, cada qual 

com características específicas e que, em razão disso, demandam regras de fonte próprias. 

A evolução da tecnologia da informação e comunicação foi responsável por 

transformações substanciais em setores tradicionais da economia, possibilitando uma 

melhora nos serviços e produtos vendidos, ampliação de mercado e redução de custos 

operacionais, de forma totalmente digitalizada, o que possibilitou a eliminação de barreiras 

geográficas e o acesso aos mais diversos mercados, inclusive os transfronteiriços. 

Em razão da volatilidade e dinamismo inerentes à economia digital, qualquer 

definição com base em terminologias precisas tendente a circunscrever o seu conceito 

poderia tornar-se obsoleta em um curto espaço de tempo. De outro lado, a adoção de 

conceitos com termos imprecisos ou vagos pode levar a incertezas e dificuldades 

relacionadas à aplicabilidade das leis tanto por parte das autoridades fiscais quanto por parte 

dos contribuintes, sem falar na ofensa ao princípio da legalidade, especialmente sob a 

perspectiva brasileira, daí a possibilidade de adoção de listas com a indicação das atividades 

integrantes da economia digitalizada. 

As regras de alocação do direito às bases tributárias tradicionais, dependentes de 

presença física e da tangibilidade de produtos e serviços, não acompanharam as mudanças 

nos ambientes de negócio, incluindo o aumento de importância dos intangíveis e da 

economia digitalizada. Em razão disso, a economia digitalizada ameaça o imposto sobre a 

renda das pessoas jurídicas, facilitando a erosão da base tributária, ainda que de forma não 

intencional, e o deslocamento artificial de lucros para países com baixa ou sem nenhuma 

tributação, atitudes essas que levaram à diversas reações por parte de organismos 

internacionais, culminando no Projeto BEPS. 

Tanto o relatório preliminar quando o  final do Plano de Ação nº 1 do Projeto BEPS 

identificaram que os maiores desafios suscitados pela digitalização da economia estão 

relacionados ao vínculo, dados e caracterização, isto é, se atividades exercidas na esfera da 

economia digitalizada possuem algum tipo de nexo com o país-fonte, de modo a justificar a 
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sua tributação; se a coleta de dados de mercados de determinado país já poderia ser 

considerado como vínculo; e a caracterização dos rendimentos decorrentes das referidas 

atividades.  

Nesse contexto, os desafios proporcionados pela digitalização da economia e pelos 

novos modelos de negócio dela decorrentes são de duas grandezas: (i) alocação de 

rendimento tributável ao país-fonte, ante a ausência de regras de fonte adequadas para 

atividades realizadas no âmbito da economia digital; e (ii) cobrança e fiscalização dos 

tributos devidos sobre atividades praticadas por não residentes. 

Ao contrário de outros planos de ação, o Plano de Ação nº 1 do Projeto BEPS limitou-

se a mencionar medidas potenciais sem efetivamente propor nenhuma solução. Em razão 

disso - falta de proposições -, os países concordaram em renovar o mandato da Força Tarefa 

da Economia Digital, que passaria a ter a incumbência de monitorar o desenvolvimento das 

atividades relacionadas à digitalização da economia. 

Como resultado do trabalho desenvolvido pela Força Tarefa da Economia Digital, 

em maio de 2019, foi aprovado o Programa de Trabalho para Desenvolvimento de uma 

Solução Consensual aos Desafios decorrentes da Digitalização da Economia. Divididos em 

dois pilares complementares, o programa de trabalho busca, em seu Pilar I, pesquisar 

soluções quanto à determinação do lugar em que o tributo deve ser pago e sob qual critério 

de conexão determinada jurisdição poderia exercer o seu poder de tributar, bem como 

analisar as regras sobre alocação de lucros que podem ou devem ser tributados na jurisdição 

em que os clientes ou usuários estão situados.  

Embora o programa de trabalho não tenha feito qualquer distinção entre mercado-

consumo e mercado-produto, ele reconhece expressamente a relevância do mercado 

consumidor na determinação das bases tributárias entre os países da fonte e de residência, o 

que foi confirmado pelo recente documento Secretariat Proposal for a “Unified Apprach” 

under Pillar One, disponibilizado pela OCDE para consulta pública.  

Apesar da demora da OCDE na proposição de uma nova regra de fonte eficaz a 

endereçar as particularidades da economia digitalizada, note-se, ao menos, um 

reconhecimento de que as regras tradicionais, concebidas num contexto de necessidade de 

presença física e com um certo grau de permanência, para a exploração do mercado 

consumidor de um determinado país, não se revelam mais suficientes para justificar a 

tributação do país-fonte no âmbito da economia digitalizada. 

Ante a ausência de proposições concretas por parte da OCDE, uma alternativa para 

adequar a legislação às peculiaridades da economia digitalizada é a adoção de regras de 
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estabelecimentos permanentes digitais, concebidos com base na presença digital ou 

econômica significativa. Todavia, considerando (i) as dificuldades práticas na alocação de 

recursos ao estabelecimento permanente digital, (ii) a sua suscetibilidade a artimanhas 

tecnológicas utilizadas pelos usuários para evitar a sua caracterização, (iii) a ausência de 

foco no acesso ao mercado consumidor em si, mas nas presença digital significativa, e (iv) 

não abranger situações envolvendo mercado-consumo, nos parece que a relativização dos 

requisitos de presença física e permanência inerentes à figura do estabelecimento 

permanente não representariam uma quebra de paradigma, e tampouco um realinhamento da 

teoria da fonte necessária para adaptar a tributação internacional à digitalização da economia. 

Da mesma forma, vincular a tributação na fonte à erosão da base tributária do país 

do mercado também não nos parece ser a solução mais adequada, haja vista que não teria a 

capacidade de contemplar situações envolvendo mercado-produto, bem como poderia gerar 

perda de arrecadação em razão de particularidades da legislação dos países ou e arranjos 

entre entidades pertencentes a conglomerados multinacionais.  

A nosso ver, dada a sua relevância, a utilização do mercado consumidor como regra 

de fonte seria a forma mais apropriada para o reajustamento da teoria da fonte e consequente 

determinação do direito às bases tributárias em operações transnacionais realizadas entre 

pessoas jurídicas. O acesso ao mercado consumidor (mercado-consumo ou mercado-

produto), e a todo o contexto no qual ele está inserido, como infraestrutura econômica, legal 

e política, lastrearia a tributação na fonte com base no princípio do benefício e da 

legitimidade.  

Sob a aspecto do mercado-consumo, a alocação de recursos com base na nova regra 

de fonte proposta deveria levar em consideração os rendimentos oriundos dos consumidores 

em decorrência de operações transnacionais entre pessoas jurídicas realizadas no âmbito da 

economia digitalizada. Ante a ausência de pagamentos pela exploração do mercado-produto, 

uma alternativa para alocação dos rendimentos ao país do mercado-produto é a adoção de 

uma vertente do formulário de repartição. 

Uma vez definido o método de alocação do rendimento ao país-fonte, caberá ao não-

residente ou ao substituto tributário residente e domiciliado no Brasil apurar o imposto 

devido e realizar o seu recolhimento aos cofres públicos. Nas situações envolvendo o 

mercado-consumo, poderiam ser utilizados regimes especiais opcionais, de retenção na 

fonte, mediante a presunção de margem de lucro, já consagradas pela legislação brasileira. 

De outro lado, em virtude das particularidades intrínsecas ao mercado-produto, uma 

alternativa à apuração da renda auferida, seria exigir a apresentação de declaração de imposto 
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de renda de não residente pelo estrangeiro que explore o mercado-produto, cabendo a ele 

optar entre a aplicação de fórmulas e a utilização de sistemática de presunção para a obtenção 

do lucro tributável. 

Eventuais obrigações fiscais descumpridas pelo não residente poderão ser cobradas 

com base nos artigos 26 e 27 da Convenção Modelo da OCDE ou mediante acordos 

internacionais especialmente celebrados para esse fim. 

Ao invés de adaptações aos artigos 5º e 7º da Convenção Modelo da OCDE, 

consideramos a adição de dois novos artigos à Convenção Modelo (Artigos 12-A e 12-B, 

bem como seja descartada qualquer possibilidade de restrição do artigo 27 aos residentes dos 

Estados Contratantes. Tais alterações poderão ser implementadas por intermédio da 

celebração de Instrumentos Multilaterais pelos países).  

Por fim, recomenda-se que o Brasil atualize os seus acordos de bitributação já 

celebrados para que passe a incluir as recomendações aqui propostas (Artigos 12 – A e 12 – 

B), bem assim a impossibilitar a restrição (Artigo 27) quanto à assistência na coleta de 

tributos.  
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