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Tratado Brasil – EUA para o “Intercâmbio de Informações Relativas a Tributos”
Permanece aguardando aprovação no Senado o PDL nº 30/2010, que dispõe sobre o acordo
internacional entre o Brasil e os EUA para o “Intercâmbio de Informações Relativas a Tributos”.
Apesar de ser o primeiro tratado dessa natureza celebrado no País, essa já é uma prática
internacional consolidada, mesmo entre países considerados como paraísos fiscais, como o
acordo entre Malta e Suíça. Para conhecer melhor o assunto e acessar os diversos textos
relacionados, visite a nossa página virtual e participe da enquete no nosso Fórum de Debates.
Atualização do art. 26 do OECD Model Tax Convention
A OCDE atualizou o art. 26 de seu Modelo de Convenção para Evitar a Dupla
Tributação da Renda, que dispõe sobre os padrões internacionais na troca de
informações fiscais. A atualização autoriza explicitamente o requerimento de
grupos pelas autoridades fiscais, sem que elas tenham que nomear cada um
individualmente. Essa mudança é um passo a mais na busca da transparência
fiscal internacional. Entre no website em Notícias e acesse o documento.
Ainda sobre Repatriação de valores mantidos no exterior – a vez dos EUA
A Receita Federal Americana (IRS) anunciou que o programa de repatriação voluntária de
valores mantidos irregularmente no exterior já arrecadou mais de USD 5 bilhões em impostos.
Até o momento foram três programas dessa natureza (2009, 2011 e 2012), e uma adesão de
mais de 34.500 voluntários. Para saber tudo sobre repatriação de valores no Brasil, ainda em
fase de projeto de lei, acesse as páginas no nosso site de Notícias e Fórum de Debates.

Temas de Direito Tributário Internacional
O nosso espaço reservado para artigos sobre os temas
mais atuais de direito tributário internacional está com 4
novidades: “The downside of the use of trusts as a vehicle
for international tax planning”, “Brazil – Investment
vehicles for non-residents”, “O Novo Regime Fiscal
Português dos Residentes Não Habituais”, e “OCDE Automatic Exchange of Information". Não deixe de
conferir em Publicações!
Cursos
Rio de Janeiro - O Grupo Sheltons-SITTI organizará, pela primeira vez, o curso de “Tributação
Internacional nas Operações de Exploração e Produção de Petróleo e Gás”, com duração de 3
dias. Alguns dos principais temas são: Introdução sobre tributação internacional nas áreas de
petróleo e gás; Revisão dos sistemas fiscais e principais questões que estão sendo debatidas em
outros países; Fusão e aquisição; Due diligence; Preços de transferência; Solução de problemas e
planejamento tributário, dentre outros. Acesse nosso site para ter mais detalhes do Curso.

