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Janeiro - 2016 

Foi publicada no último dia 14 a Lei nº 13.254, que dispõe sobre o Regime Especial de Regularização 
Cambial e Tributária (RERCT) de recursos de origem lícita, não declarados ou declarados incorretamente, 
remetidos, mantidos no exterior ou repatriados. O texto legal manteve a conversão do valor a ser 
legalizado com base no dólar cotado em 31 de dezembro de 2014, o que reduz a alíquota efetiva de 30% 
(trinta por cento) para pouco acima de 20% (vinte por cento). 
 

Confira na Seção Notícias do nosso website.   
 

Publicada Lei de Regularização Cambial e Tributária 

O ADE RFB nº 3, editado no final de dezembro, revoga o ADE RFB nº 10/2010 e recoloca 
as holding companies constituídas nos Países Baixos e que não exerçam atividade 
econômica substantiva na lista dos denominados regimes fiscais privilegiados, nos 
termos da IN RFB nº 1.037/2010. Um dos efeitos decorrentes deste enquadramento é a 
aplicação dos métodos de preço de transferência em transações envolvendo 
importação, exportação ou o pagamento de juros com tais empresas. Veja detalhes na 
nossa Seção Notícias. 

Holdings Holandesas sob Regime Fiscal Privilegiado 

 

O Projeto de Lei no 275/2014, que tramita no Senado Federal, visa alterar a Lei no 9.430/1996 para 
modificar os critérios de identificação de países ou dependências com tributação favorecida. A ideia é que 
se passe a observar a classificação a este respeito realizada por órgãos, entidades ou organizações 
independentes e internacionalmente reconhecidos. Após ser aprovada na Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional (CRE) e na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), a proposta encontra-se 
pronta para ser objeto de deliberação pelo Plenário, aguardando apenas inclusão na Ordem do Dia. Leia 
mais na Seção Notícias. 

    

  

 

Projeto de Lei pretende modificar a definição de “Paraísos Fiscais” 

 

Após a divulgação dos Relatórios Finais do Projeto BEPS (Base 
Erosion and Profit Shifting), o pacote de medidas recebeu a 
aprovação dos Ministros das Finanças dos Países do G20. Agora 
terá início a fase de implementação das soluções alcançadas, 
que, segundo a OCDE, proveem aos governos instrumentos 
domésticos e internacionais bastante eficazes para o combate à 
evasão fiscal. Acesse a íntegra dos materiais relativos a cada 
um dos 15 Action Plans na Seção Notícias.  

 

Relatórios Finais do Projeto BEPS são aprovados pelo G20 

 

 

O Curso “Atualização Profissional em Tributação Corporativa”, que será realizado a partir de fevereiro, 
sob coordenação do Prof. Sergio André Rocha, oferecerá módulos específicos sobre Tributação 
Internacional e Preços de Transferência.   
 

Em 24 de Fevereiro de 2016 acontecerá, na Flórida (EUA), a Reunião Conjunta das Filiais da IFA Brasil e 
EUA. E, de 25 a 26, será realizada a 44ª Conferência Anual da IFA-EUA, no mesmo local. 
 

Visite nosso site para informações adicionais sobre esses e outros Cursos/Eventos. 

Cursos e Eventos 

 


