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OECD Model Tax Convention – Contribuições para atualização dos arts. 5, 10, 11 e 12
O Comitê de Assuntos Fiscais da OCDE submete a consulta pública para comentários a
interpretação e aplicação do artigo 5 (estabelecimento permanente) e de aspectos específicos
acerca da noção de “beneficiário efetivo” previsto nos artigos 10 (dividendos), 11 (juros) e 12
(royalties) do seu Modelo de Convenção Tributária. O objetivo do trabalho é subsidiar a próxima
atualização do Modelo, que está programada para 2014. Para informações adicionais e acesso
aos textos relacionados, entre em nosso website, em Notícias.
Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA – Novos Prazos
Em pronunciamento oficial (2012-42), a Receita Federal dos Estados Unidos
estabelece novos prazos para que sejam colocadas em prática as exigências dos
relatórios obrigatórios e o cumprimento das obrigações relacionadas ao FATCA.
A informação é recebida com alívio pelas instituições obrigadas ao regramento.
Confira algumas de suas previsões e documentos relacionados em nossa página,
na seção de Notícias.
TRF da 3ª Região e a inconstitucionalidade do lucro das controladas no exterior
O lucro das controladas no exterior é tema da pauta do próximo dia 12 de dezembro do Órgão
Especial. O incidente de inconstitucionalidade do art. 74 da MP 2.158-35/2001 foi suscitado pelo
Des. Carlos Muta, que proferiu voto magistral, registrando que “o direito comparado revela que
tributação extraterritorial exige requisitos específicos relacionados ao uso indevido e abusivo do
poder de controle empresarial.” Para saber mais sobre o caso, acesse a nossa Homepage.

Portugal concede condição de residente a investidor
Em nosso website, informamos a concessão de
autorização de residência pelo Governo de Portugal, para
efeitos de investimento, aos nacionais de terceiros
Estados, apontando seus aspectos nucleares e remetendo
o leitor aos atos legislativos em questão. Além disso,
convidamos o leitor a indagar se haveria um convite para
a odiosa Dupla Tributação da Renda. Não deixe de
conferir o tema em Notícias!
Palestra – Save the date
O Instituto dos Advogados Brasileiros – IAB promoverá no próximo dia 04 de dezembro palestra
sobre “Tributação Internacional – Questões Controvertidas”. O evento será realizado no Plenário
da casa (Av. Marechal Câmara, nº 210, 5º andar), das 17h às 19h, e terá como palestrantes André
Martins de Andrade, Fábio Martins de Andrade e Marcelo Siqueira. Convidado a mediar, o prof.
Adilson Rodrigues Pires. Informações complementares serão divulgadas em Cursos em data
próxima ao evento. Reserve, desde já, um espaço em sua agenda.

