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Encerrada Consulta Pública para aperfeiçoamento do RICARF
A Consulta Pública aberta pelo CARF para aperfeiçoamento do seu Regimento Interno foi
encerrada no dia 11.05. Atendendo ao recebimento das sugestões de nossos colaboradores
enviamos as nossas propostas, dentre as quais deslocar a competência para o voto de qualidade
ao relator do caso (artigo 54, RICARF), nas situações de empate nos julgamentos, de modo a
garantir o respeito aos princípios constitucionais que regem o PAF e à lógica paritária do órgão.
Para saber mais visite no nosso website a seção Notícias.
A Sujeição Passiva no IRRF de não Residentes
Ao analisar o tema da sujeição passiva no IRRF incidente sobre pagamentos,
créditos, entregas, empregos ou remessas de renda, ou proventos de qualquer
natureza, para não residentes, em artigo publicado na RDDT n. 234, Sergio
André Rocha defende que a atribuição da responsabilidade tributária para a
fonte no Brasil não faz com que esta substitua o contribuinte na relação jurídicotributária. Confira a íntegra do texto na nossa seção de Publicações.
Países atraem investidores oferecendo vistos de residência
No final de 2013, a legislação espanhola passou a prever modalidades de investimentos que dão
direito à obtenção de visto de residência aos estrangeiros. Portugal já havia adotado política
semelhante em 2012 com o Golden Visa (Newsletter NETI 6/12), que acaba de ser ampliada para
abranger outros investimentos. Os EUA também mantêm um processo migratório voltado para o
empreendedor estrangeiro, tendo  se  iniciado  em  abril,  na  Flórida,  as  obras  de  mais  um  “centro  
regional”,  alternativa  mais popular oferecida pelo programa. Veja em Notícias.
CIAT lança Modelo de Código Tributário
Com o intuito de estimular reformas e atualizações dos
códigos tributários em diversos países do mundo, a 49ª
Assembleia Geral do Centro Interamericano de
Administrações Tributárias lançou, no mês de maio, um
Modelo de Código Tributário. O documento pretende
orientar os esforços na regulamentação entre o Fisco e o
contribuinte, visando ao funcionamento coordenado dos
sistemas tributários. Acesse o Modelo em Notícias.
Cursos e Eventos

.

Seminário   “Atualidades   da   Tributação   Internacional”   – 04.08.15. Sergio André Rocha
palestrará no evento abordando  o  tema  “Transparência  Internacional  e  Troca  de  Informações  
para  Fins  Fiscais”. Visite nossa seção Eventos para informações adicionais.
Workshop   “Tributação   de   Transações   Internacionais”   (Considerando   as   alterações da Lei nº
12.973/14). Sérgio André Rocha será o instrutor do curso realizado em parceria pelo CEAD e
pela ABDF, que ocorrerá em 22 e 29.06 e 06.07, na sede desta última. Visite a seção Cursos no
nosso website e veja a programação completa.

