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MEMORANDO 

IMPOSTO DE RENDA – RETENÇÃO NA FONTE – SERVIÇOS TÉCNICOS E DE 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA – REMESSAS PARA O EXTERIOR – ACORDO PARA EVITAR A 

DUPLA TRIBUTAÇÃO 

 
 
Prezado Cliente, 

Foi publicado no Diário Oficial de 20/06/2014 o Ato Declaratório 

Interpretativo RFB n° 05/2014, que dispôs sobre o tratamento tributário a ser 

dispensado aos rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou 

remetidos, em razão da prestação de serviços técnicos e de assistência técnica, 

com ou sem transferência de tecnologia, a beneficiário residente ou 
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domiciliado em país com o qual o Brasil possua tratado para evitar a dupla 

tributação. 

Segundo o entendimento da Receita Federal do Brasil, em consonância com o 

Parecer PGFN/CAT n° 2.363/2013, o tratamento tributário (particularmente 

quanto à retenção na fonte) dispensado a tais rendimentos deverá observar as 

limitações à competência tributária brasileira, enquanto Estado da fonte, 

impostas pelo tratado, que variarão conforme se qualifiquem os rendimentos, 

a saber: 

(i) em seu Artigo XII (Royalties), nos acordos cujas cláusulas assim 

prevejam a qualificação dos serviços técnicos e de assistência técnica, 

ainda que sem transferência de tecnologia, hipótese em que, via de 

regra, o Brasil terá competência, enquanto país da fonte, para 

proceder à retenção do imposto brasileiro; 

(ii) em seu Artigo XIV (Profissões Independentes ou Serviços 

Profissionais ou Pessoais Independentes), no caso em que os serviços 

técnicos e de assistência técnica se relacionem com a qualificação 

técnica de uma pessoa ou grupo de pessoas, quando assim admitido 

pelo tratado, hipótese em que, via de regra, os acordos brasileiros 

permitem a retenção na fonte; e 

(iii) em seu Artigo VII (Lucro das Empresas), quando não qualificáveis 

nos artigos anteriores, hipótese em que não se admitirá a tributação 

pelo país da fonte, exceto se os rendimentos forem atribuíveis a 

estabelecimento permanente nele situado. 
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Destacamos a relevância do Ato Declaratório Interpretativo RFB n° 05/2014, 

na medida em que encerra a discussão acerca do antigo entendimento do Fisco 

federal de que, nos termos do Ato Declaratório Normativo COSIT n° 01/2000, 

os rendimentos decorrentes da prestação de serviços técnicos ou de assistência 

técnica deveriam ser qualificados no dispositivo do tratado que se referir aos 

“Rendimentos não Expressamente Mencionados”, o que asseguraria a 

competência tributária ilimitada do país da fonte em todos os casos, tese 

rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Recurso Especial 

1.161.467-RS. 

Ressaltamos, no entanto, que os tratados de dupla tributação celebrados pelo 

Brasil, não obstante inspirados na Convenção Modelo da OCDE, apresentam 

cada qual as suas particularidades, que farão com que o tratamento tributário 

dispensado às remessas em questão seja diverso conforme o país no qual seja 

residente seu beneficiário. 

Sendo as considerações para o momento, colocamo-nos à disposição para 

prestar esclarecimentos que julgar necessários. 

Atenciosamente, 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS. 


