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Plano de Ação da União Europeia para o Combate à fraude e a Evasão Fiscais
União Europeia institui Grupo Especial designado “Plataforma para a Boa Governança Fiscal,
Planejamento Tributário Agressivo e Dupla Tributação” dando sequência ao seu Plano de Ação.
Os principais objetivos estão delineados no artigo 2º de referida decisão. Procura-se criar um
fórum para diálogo sobre questões relacionadas à boa governança fiscal, a fim de prestar
assistência na elaboração dos relatórios da UE e na aplicação de suas recomendações. Para
saber mais e acessar documentos oficiais da ação, acesse a seção de Notícias do nosso Website.
Senado Federal aprova Acordo para Intercâmbio de Informações Relativas a Tributos
O Acordo foi celebrado com os EUA e abrange, no Brasil, os seguintes tributos:
IRPJ, IRPF, IPI, IOF, ITR, PIS, Cofins e CSLL. Prevê a possibilidade de intercâmbio
de informações e amplia o espaço para a cooperação entre as administrações
tributárias quanto às práticas de fiscalização. Esse é o primeiro passo para
intensificar o esforço em torno de um tratado para evitar a bitributação entre os
dois países. Para maiores informações, acesse Notícias em nosso Website.
Reino Unido (UK) firma novas Convenções com Espanha e Noruega.
Reino Unido firma Convenção com Espanha e Noruega para evitar a dupla tributação da renda.
As Convenções entrarão em vigor quando os países envolvidos concluírem os respectivos
procedimentos domésticos, precisamente três meses após a troca diplomática dos documentos
de ratificação. Para saber mais e conhecer o teor específico das Convenções UK-Noruega e UKEspanha, acesse a nossa Homepage.

Transfer Pricing (TP) e a Suprema Corte do Canadá
(SCC)
Em leading case, SCC profere decisão fixando o seu
entendimento acerca dos princípios gerais de
interpretação e aplicação das regras de Transfer Pricing. O
caso assume grande repercussão internacional e propicia
aos contribuintes maior segurança jurídica. Em nosso
website, há informações complementares sobre a questão
e link específico para a decisão. Não deixe de conferir o
tema em Notícias!
ABDF promoverá no dia 17.05 p.f. mesa redonda sobre a Tributação dos Lucros no Exterior
O tema “Tributação dos Lucros de Controladas e Coligadas no Exterior (CFC). Passado, Presente e
Futuro. A decisão do STF, Projeto de Alteração Legislativa e Outros Aspectos” será tratado de
forma dinâmica pelos Drs. André Martins de Andrade, André Gomes de Oliveira e Roberto Duque
Estrada de Souza (com mediação do Dr. Gustavo Brigagão). O maior destaque será dado em torno
do julgamento pelo STF da ADI 2.588 e das possíveis alternativas para colocar “ordem na casa”.
Participe! Para saber mais, basta acessar a nossa seção de Cursos.

