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Relações Bilaterais
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 Na última década, as relações

comerciais entre os dois países

atingiram seu maior nível: US$

1.898 bilhões (FOB) p.a.
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 Várias empresas Brasileiras têm usado a Áustria como base para

operações no mercado europeu e/ou constituído holdings ou

trading companies com o objetivo de centralizar na Áustria suas

operações financeiras e comerciais.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

KUSD % KUSD % KUSD % KUSD % KUSD % KUSD %

37,092 21.9 47,390 24.6 56,618 22.9 66,549 24.4 48,056 17.8 38,756 14.9

 As relações bilaterais são mais relevantes em relação aos 

investimentos diretos
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Negócios no Brasil

 Brasil é um animal selvagem:

 Burocracia

 Corrupção

 Atraso

 Custo Brasil



 Como dominar a fera:

 Planejamento

 Tempo

 Experiência

 Estudo

 Brasil não é Rússia, China ou Índia

 Procurar alternativas, elas existem

 Brasil está mudando. Você também?

 Devo seguir quem faz errado?
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 Custo Financeiro e Tributário

 II: - custo da operação (não recupera)

- maioria dos produtos sofre incidência

- seu competidor nacional não paga

- pagamento com desembaraço

 ICMS: - alíq.: nominal 18%; efetiva 39% (II 10%; IPI 10%; PIS/COFINS 11,75%)

- timing de recuperação pode ser longo

- acúmulo de crédito => difícil monetização

-ICMS-ST pode ser um problema

 IPI: - não representa problema competitivo na entrada

- seu competidor não paga na revenda; você paga

 PIS/COFINS: - parte pode não ser recuperável

- alíquota pode ser maior que a interna



 Algumas Possibilidades

 Uso de entreposto aduaneiro (EADI)

 Bens sem similar nacional ou em
desabastecimento: redução de II

 Uso de empresas trading (hoje com mais
segurança jurídica)

 Regimes Especiais: factíveis

 Ações judiciais já com jurisprudência de STF/STJ

 Reorganização logística
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 Barreiras Financeiras

 Custos para financiamento de
importações muito altos no Brasil

 Falta de credibilidade financeira:
problema em transações internacionais

 Bancos brasileiros mais conservadores e
burocráticos

 Possibilidades

 Se intercompany: uso de back-to-back,
com garantia no exterior

 Se entre partes independentes: bancos
estrangeiros, com ponte de garantia etc.
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 Leading Time

 Atrasos por burocracia

 Atrasos por falta de estrutura

 Custos altos

 Possibilidades

 Reorganização logística

 Uso de alternativas: outros portos, EADIs,
trading companies
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 Questões Cambiais

 Vinda e volta de capitais sempre foi algo complicado

 Sistema foi simplificado

 Mundo está mais transparente

 Maior clareza nas operações

 Fisco sabe tudo: SPEDs, EFD, Siscomex,
Siscoserv

 Acordos Internacionais

 Beneficiário efetivo
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 Acordo para Eliminar a Dupla Tributação

 Afastamento de IRRF sobre serviços: < 2014 (15%/25%); > 2014 (0%)

 Remessa para pagamento de licença de uso de software: 10%; MC 25%

 Empréstimos:

• com bancos públicos: IRRF 0% sobre juros

• outros: IRRF 15% no Brasil, mas MC de 25% na Áustria

 Dividendos: Brasil: IRRF = 0%;

Áustria: participação > 10% (KSt = 0%)

Licença Serviços

IRRF 10% (MC 25%) -

CIDE - 10%

PIS/COFINS - 9,25%

ISS/ICMS 2%-5% (questionável) 2%-5% 

IOF 0,38% 0,38%
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 Inclusão das Holdings Austríacas na “Grey List”

 2016/Set: inclusão sem fundamento jurídico-econômico

 2016/Dez: holdings que não exerçam atividade econômica substantiva

 Consequências para Investidores Austríacos:

• Aplicação automáticas das regras de transfer
pricing e thin capitalization

• Equity-debt ratio para thin cap – 30% no lugar de
200%

• Limitação adicional de dedutibilidade nos
pagamentos para a Áustria

• Aumento para 25% do IRRF sobre pagamentos por
afretamento, aluguel de navios, barcos, containers
etc.
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 Atividade Econômica Substantiva:

 Os requisites são genéricos e vagos:

• Capacidade operacional apropriada para seus fins;

• Existência de empregados próprios qualificados em número suficiente;

• Instalações físicas adequadas para o exercício da gestão;

• efetiva tomada de decisões relativas:

(i) ao desenvolvimento das atividades com o fim de obter rendas derivadas dos

ativos de que dispõe; ou

(ii) à administração de participações societárias com o fim de obter rendas

decorrentes da distribuição de lucro e do ganho de capital.
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 Oportunidades

 Recuperação de créditos

 Alguns exemplos de ações:

• ICMS na BC de PIS COFINS

• INSS - Verbas Indenizatórias

• ICMS/IPI: remessas em bonificação

• IPI sobre revenda de importados

Investimento Direto



Stocche Forbes Advogados

São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100 – 10º andar

CEP 04538-132 – São Paulo/SP

Rio de Janeiro

Avenida Almirante Barroso, 52 – 23º andar – Centro

CEP 20031-000 – Rio de Janeiro/RJ Brasil

Brasília

SCS Quadra 9, Bloco C, 10 andar

70308-200 – Brasilia/DF

www.stoccheforbes.com.br

Dr. Paulo César Teixeira Duarte Filho, LL.M


