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NETI oferecerá coquetel em Roma
O NETI oferecerá coquetel de confraternização no dia 31 de agosto para reunir os amigos e a
delegação brasileira da ABDF presente no 64º Congresso Anual da IFA, que ocorrerá em Roma. Em
breve, conﬁra o convite no nosso site. O congresso reúne especialistas de todo o mundo e debate
questões relacionadas ao Direito Tributário Internacional. Nesse ano, o tema central será sobre os
tratados para evitar a dupla tributação e a aplicação de regras antielisivas. [Mais...]

OCDE atualiza a Convenção Modelo e as regras de preços de transferência
Em 22 de julho a OCDE aprovou a atualização da sua Convenção Modelo (Model Tax
Convention), das Orientações sobre Preços de Transferência (Transfer Pricing Guidelines) e do Relatório sobre a Alocação de Lucros nos Estabelecimentos Permanentes
(Report on the Attribution of Proﬁts to Permanents Establishments). [Mais...]

Nosso Fórum de Debates
Com as recentes modiﬁcações introduzidas pela Receita Federal do Brasil na lista de países com
tributação favorecida e dos regimes ﬁscais privilegiados, lançamos provocações a respeito da atual
relevância da lista negra. Como no Brasil a evolução dessa legislação ocorreu de modo diferente dos
demais países do mundo, por aqui a lista negra serve como instrumento de agravamento da alíquota
de remessas ao exterior. Convidamos você a participar desse debate e deixar consignada a sua
opinião. [Mais...]
Palestra na ABDF com o Prof. Alberto Xavier
Em 20 de julho a ABDF promoveu palestra com o Prof. Alberto
Xavier sobre “País ou dependência de tributação favorecida e
regime ﬁscal privilegiado: Aspectos polêmicos da Lei nº
12.249/2010; a IN 1.045/2010 e os ADEs RFB 10 e 11/2010”. O
NETI esteve presente e um colaborador nosso disponibilizou
resumo dos aspectos abordados nessa interessante palestra.
[Mais...]

Cursos
O tema da Tributação Internacional exige dos proﬁssionais que militam nessa área constante estudo
e permanente atualização. Para manter-se aﬁado sugerimos que você ingresse nos links pertinentes
que são divulgados no nosso site. Ali você poderá encontrar diferentes tipos formatos, desde minicursos de 2 ou 3 dias até mestrados (LLMs) em diferentes partes do globo. [Mais...] Além disso,
visite o nosso site para conferir alguns cursos que temos divulgado sobre o tema. [Mais...]

Este boletim foi redigido meramente para fins de informação e debate, não devendo ser considerado uma opinião legal para qualquer operação ou negócio específico.
© 2010 Direitos autorais reservados a Nucleo de Estudos da Tributação Internacional.

