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Mobilidade de profissionais: Por quê? Como? Quais as consequências?

1. Aspectos Gerais do Processo de Expatriação

• Necessidade organizacional

• Seleção do Profissional

• Atividade (técnico,  CLT, 
sócio/administrador)

• Definição de remuneração, 
benefícios

Aspectos 

Internos

• Laboral:

• Com vínculo trabalhista

• Sem vínculo trabalhista

• Estatutário 

• Temporal:

• Curto Prazo

• Longo Prazo

• Observar aspectos no país 
de origem e de destino

Características da 
Expatriação:

• Imigratórios 

• Trabalhista

• Tributários

• Observar aspectos no 
país de origem e de 
destino

Aspectos

Externos



1. Aspectos Gerais do Processo de Expatriação

RH

Jurídico

Financeiro/

Contábil

Prestadores 
de Serviços 
de Global 
Mobility
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1. Aspectos gerais do processo de expatriação;

2. Aspectos Tributários: Conceito e análise de residência fiscal 

no Brasil; 

3. Tributação aplicável aos residentes e não residentes no Brasil e 
obrigações fiscais;

4. Aplicação de acordos internacionais para evitar a bitributação; 



Aquisição da Residência fiscal no Brasil

2. Conceito e Análise da Residência Fiscal

� Empregado
� Representante Legal, Estatutário, Diretor não empregado
� Membro do Conselho de Administração
� Técnico 
� Estudante (estágio)

Quando da transferência de um profissional para o Brasil, devemos observar as 
atividades/funções atribuídas a ele:

Determinante do 

tipo de visto

Determinante do 

momento da aquisição 

de residência fiscal

Análise da 

tributação aplicável



Residente no Brasil – IN RFB Nº 208/2002

2. Conceito e Análise da Residência Fiscal

� que resida no Brasil em caráter permanente; 

� que ingresse no Brasil:

a) com visto permanente, na data da chegada;

b) com visto temporário:

1. para trabalhar com vínculo empregatício, na data da chegada;

2. na data em que complete 184 dias, consecutivos ou não, de permanência no Brasil, dentro de um período de 
até doze meses;

3. na data da obtenção de visto permanente ou de vínculo empregatício, se ocorrida antes de completar 184 dias, 
consecutivos ou não, de permanência no Brasil, dentro de um período de até doze meses;

� brasileira que adquiriu a condição de não-residente no Brasil e retorne ao País com ânimo 

definitivo, na data da chegada;

� que se ausente do Brasil em caráter temporário ou se retire em caráter permanente do 

território nacional sem apresentar a CSD,  durante os primeiros 12 (doze) meses consecutivos de 
ausência.

� ...

Considera-se residente no Brasil, a pessoa física:



Residência Fiscal – IN RFB Nº 208/2002

2. Conceito e Análise da Residência Fiscal

Caso, dentro de um período de doze meses, a pessoa física não complete 
184 dias, consecutivos ou não, de permanência no Brasil, novo período 
de até doze meses será contado da data do ingresso seguinte àquele 
em que se iniciou a contagem anterior. 

Contagem dos 184 dias

1ª Período de 12 meses – 176 dias no Brasil
01/mar

01/jul 16/out
Exterior 9
Brasil 122 45

01/mar 01/set 20/fev 08/jul

167

2ª Período – 184 dias



Residência Fiscal – Acordo Mercosul

2. Conceito e Análise da Residência Fiscal

Decretos: 6964/2009 e 6975/2009

“Os nacionais de um Estado Parte que desejem residir no território de outro Estado 

Parte poderão obter residência legal neste último, conforme os termos deste 

Acordo, mediante a comprovação de sua nacionalidade e apresentação dos requisitos 

previstos...”

Países: Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, Peru e Colômbia

As pessoas-físicas nacionais desses países, ao obterem residência legal no 
Brasil, estarão sujeitos a obrigações fiscais a partir da data de ingresso no 
país. 



Não Residente no Brasil – IN RFB Nº 208/2002

2. Conceito e Análise da Residência Fiscal

� que não resida no Brasil em caráter permanente e não se enquadre nas hipóteses previstas para 
residentes;

� que se retire em caráter permanente do território nacional, na data da saída, com CSD;

� que ingresse no Brasil com visto temporário:

a) e permaneça até 183 dias, consecutivos ou não, em um período de até doze meses;

b) até o dia anterior ao da obtenção de visto permanente ou de vínculo empregatício, se ocorrida antes de completar 184 
dias, consecutivos ou não, de permanência no Brasil, dentro de um período de até doze meses;

� que se ausente do Brasil em caráter temporário, a partir do dia seguinte àquele em que 

complete doze meses consecutivos de ausência;

� A pessoa física não-residente que receba rendimentos de fonte situada no Brasil deve 

comunicar à fonte pagadora tal condição, por escrito, para que seja feita a retenção do 

imposto de renda adequadamente. 

...

Considera-se não residente no Brasil, a pessoa física:



Encerramento da Residência fiscal no Brasil

2. Conceito e Análise da Residência Fiscal

� Saída Temporária: adquire a condição de não residente ao completar 12 meses de ausência do país.

� Saída Definitiva: adquire a condição de não-residente na data de saída definitiva.

Quando um residente no Brasil deixa o país, devemos observar as condições de sua saída

O ânimus da saída vai 

determinar a data em 

que a pessoa física 

passa à condição de 

não-residente para fins 

fiscais no Brasil

Análise da 

tributação aplicável



Estrangeiro Membro do Conselho de Administração que permanece 
domiciliado no país de origem

2. Conceito e Análise da Residência Fiscal

“Art. 7º. Fica o membro do Conselho de Administração, no exercício da referida função, isento de obrigação 
da residência fiscal no país, desde que declare o local onde oferece seus rendimentos à tributação.”

RN 62/2004, artº7

Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99

Seção VIII

Transferência de Residência para o Brasil

Portadores de Visto Permanente

“Art. 18. As pessoas físicas portadoras de visto permanente que, no curso do ano-calendário, transferirem residência para o 
território nacional e, nesse mesmo ano, iniciarem a percepção de rendimentos tributáveis de acordo com a legislação em 
vigor, estão sujeitas ao imposto, como residentes ou domiciliadas no País em relação aos fatos geradores ocorridos a partir 
da data de sua chegada...

Parágrafo único. Serão declarados os rendimentos e ganhos de capital percebidos entre a data da chegada e o último dia do 
ano-calendário (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 61, parágrafo único).”

“Art. 146º § 2o A posse do conselheiro residente ou domiciliado no exterior fica condicionada à constituição de 
representante residente no País, com poderes para receber citação em ações contra ele propostas com base na legislação 
societária, mediante procuração com prazo de validade que deverá estender-se por, no mínimo, 3 (três) anos após o 
término do prazo de gestão do conselheiro.

Lei 6.404/76



Residência Fiscal - Quadro Resumo

2. Conceito e Análise da Residência Fiscal

Expatriados Tipo de Visto Residência Fiscal

Entrada no Brasil

Temp. sem contrato de 
trabalho no Brasil Avaliação da Permanência (184 dias)

Temp. com contrato de 
trabalho no Brasil

Adquirida na data de entrada no país

Permanente – executivos / 
representantes legais

Adquirida na data de entrada no país

Saída do Brasil

Temporária
Encerrada após 12 meses de ausência do 

país

Permanente Encerrada na data da saída do país
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1. Aspectos gerais do processo de expatriação;

2. Aspectos Tributários: Conceito e análise de residência fiscal no Brasil; 

3. Tributação aplicável aos residentes e não residentes no 

Brasil e obrigações fiscais;

4. Aplicação de acordos internacionais para evitar a bitributação; 



Regimes de Tributação – Residentes no Brasil

3. Tributação aplicável aos residentes e não-residentes no Brasil e obrigações

� Princípio da Universalidade – Tributação em bases globais

� Tributação da renda auferida de fonte situada no Brasil: 

� tributação na fonte, sujeita ao ajuste anual;

� tributação exclusiva/definitiva;

� tributação via carnê-leão, sujeita ao ajuste anual; 

� Tributação da renda auferida de fonte situada no Exterior:

� tributação definitiva;

� tributação via carnê-leão, sujeita ao ajuste anual;

Contribuinte pessoa-física (expatriado): é responsável pelo recolhimento de IR sobre 
rendas sem retenção na fonte Brasil. As empresas que assumem o custo deste recolhimento 
(exemplo: carnê-leão) devem considerar tal benefício como remuneração indireta e 
tributável para todos os fins.



Regimes de Tributação – Residentes no Brasil

3. Tributação aplicável aos residentes e não-residentes no Brasil e obrigações

� Split Payroll

Método de pagamento de remuneração parte no Brasil e parte da no 

Exterior.

� Parcela paga no Brasil: retenção de IR na fonte e recolhimento/cômputo das 
verbas trabalhistas e encargos sociais.

� Parcela paga no exterior: recolhimento de carnê-leão (responsabilidade 
contribuinte) e trânsito por folha Brasil para recolhimento/cômputo das verbas 
trabalhistas e encargos sociais. (conceito de unicidade contratual)

Atenção:

� reflexos da flutuação cambial;
�Coerência entre o valor acordado em contrato apresentado ao Ministério do Trabalho 

versus remuneração efetivamente paga no Brasil.
� Coerência entre remuneração global acordada e efetivamente recebida (reflexos da 

parcela paga no exterior sobre 13º salário, horas extras, férias, FGTS).
� Reflexos na PJ no processo de “charge back” ou “recharge”



Regimes de Tributação – Não Residentes

3. Tributação aplicável aos residentes e não-residentes no Brasil e obrigações

� Princípio da Territorialidade – Tributação em base local

� Tributação somente da renda auferida de fonte situada no Brasil: 

� Tributação exclusiva/definitiva.

� Adequado Encerramento da Residência Fiscal:

� Comunicação de Saída Definitiva do País (CSD)

� Prazo: até o último dia útil de fevereiro do ano seguinte ao da saída 
definitiva. Não há prorrogação ou possibilidade de entrega em atraso

� Declaração de Saída Definitiva do País (DSD)

� Prazo: Março e Abril do ano seguinte ao da saída definitiva do país.     
A entrega em atraso pode implicar em multas e juros. 

� Certidão Negativa de Débitos (CND)



Rendimentos Tributáveis - Conceito

3. Tributação aplicável aos residentes e não-residentes no Brasil e obrigações

a) Constituem rendimentos tributáveis: (IN RFB 15/2001)

� todo o produto do capital, do trabalho, ou da combinação de ambos;
� alimentos e pensões;
� proventos de quaisquer naturezas, compreendendo acréscimos patrimoniais não 
correspondentes aos rendimentos declarados.

b) A tributação independe: da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da   
localização ou nacionalidade da fonte, da forma de percepção, bastando, para a incidência do 
imposto, a disponibilidade ao contribuinte por qualquer forma ou título.



Rendimentos Residente Não-residente

Método Alíquota Método Alíquota

Rendimentos do Trabalho  (salário, 
benefícios indiretos, aposentadoria, etc)

Fonte, antecipação 0 – 27,5% Exclusiva 25,00%

Aluguel de bens imóveis
Fonte, antecipação 

(PJ); CL (PF)
0 – 27,5% Exclusiva 15,00%

Pensão alimentícia CL 0 – 27,5% Exclusiva 15,00%

Ganho de capital (alienação / transferência 
de bens e direitos adquiridos na condição 
de residente)

Definitiva

15,00% 
(0,005% ou 
1% exclusiva 

na fonte)

Definitiva

15,00% 
(0,005% ou 
1% exclusiva 

na fonte)

Fundos de Investimentos e aplicações de 
renda fixa (em geral)

Exclusiva 22,5% - 15% Exclusiva
22,5% - 15%

Rendimentos do Exterior (remuneração do 
trab, pensões, aluguéis, dividendos, etc)

CL
0 – 27,5%

N/A N/A

Ganho de Capital (alienação / transferência 
de bens e direitos adquiridos na condição 
de residente, aplicações financeiras, etc)

Definitiva 15,00% N/A N/A
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Rendimentos Tributáveis – Exemplos

3. Tributação aplicável aos residentes e não-residentes no Brasil e obrigações



Obrigações Fiscais

Residente Não Residente

Obrigações 

Acessórias

� DIRPF: Declaração de Imposto de Renda da 
Pessoa Física;

� CBE: Declaração de Capitais Brasileiros no 
Exterior 

� Processo de encerramento de residência 

fiscal quando da saída definitiva do país.

O não-residente não está sujeito a entrega de 

obrigações acessórias.

Obrigações 

Tributárias

� Carnê-Leão: imposto mensal sobre a renda 
auferida no exterior e renda auferida no Brasil 
sem retenção na fonte. (Tabela Progressiva)

� Imposto sobre o Ganho de Capital: imposto 
sobre a renda auferida no Brasil ou no Exterior 
quando da alienação de bens e direitos. 

Prazos: último dia útil do mês seguinte ao do fato              
gerador     

� Tributação exclusiva/definitiva sobre a renda 

auferida no Brasil.

Prazo: no dia do recebimento. 

OBS:  O agente pagador deve observar a obrigatoriedade 
de entrega da DIRF. 

3. Tributação aplicável aos residentes e não-residentes no Brasil e obrigações



Observações acerca da Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior - CBE

Pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País,  que possuem 
valores de qualquer natureza, ativos em moeda, bens e direitos fora do território nacional, 
cuja somatória dos valores resulte no montante igual ou superior ao equivalente a US$ 
100.000,00 (cem mil dólares dos Estados Unidos da América), em 31 de dezembro de cada 
ano-calendário. 

2. Prazo de entrega

15 de fevereiro a 5 de abril de cada ano.

1. Obrigatoriedade

3. Retificações

Sem incidência de multa, desde que retificada dentro do prazo de entrega

3. Penalidades
Multa limitada a R$250.000,00 quando da não entrega da declaração ou prestação de 
informações incompletas ou falsas.  (MP 2.224/2001; Resolução Bacen 3.854 de 2010)

3. Tributação aplicável aos residentes e não-residentes no Brasil e obrigações



Penalidades aplicáveis

Critério Multa 

I – prestação de declaração fora do 
prazo

R$ 25.000,00 ou 1% do valor sujeito a declaração, o que
for menor. (Multa passível de redução para 10% de seu
valor no caso de declaração entregue com até 30 dias de
atraso, ou 50% se entregue com até 60 dias de atraso )

II – prestação de declaração contendo 
informação incorreta ou incompleta:

R$50.000,00 ou 2% do valor sujeito a declaração, o que 
for menor

III – não prestação da declaração ou não 
apresentação da documentação 
comprobatória ao Banco Central do 
Brasil das informações fornecidas: 

R$125.000,00 ou 5% do valor sujeito a declaração, o que 
for menor

IV – prestação de declaração falsa ou de 
informação falsa sobre os valores 
sujeitos à declaração: 

R$ 250.000,00 ou 10% do valor sujeito a declaração, o 
que for menor. 

3. Tributação aplicável aos residentes e não-residentes no Brasil e obrigações



Agenda

1. Aspectos gerais do processo de expatriação;

2. Aspectos Tributários: Conceito e análise de residência fiscal no Brasil; 

3. Tributação aplicável aos residentes e não residentes no Brasil e 
obrigações fiscais;

4. Aplicação de acordos internacionais para evitar a 

bitributação.



4. Aplicação dos Acordos Internacionais para evitar a bitributação

Acordos Internacionais

Instrumentos bilaterais utilizados pelos Estados para evitar ou mitigar os efeitos 

da bitributação, por meio de concessões mútuas.

� Descrevem hipóteses nas quais cada Estado Contratante se compromete a deixar 
de exigir em parte ou no todo os respectivos tributos.

� Em alguns casos possibilita a compensação de créditos tributários;

� Podem determinar alíquotas específicas de tributação;

� Contêm normas de renúncia ou de repartição;

� Finalidades:

• Exclusão ou mitigação da bitributação internacional sobre a renda;

• Estímulo ao livre movimento de capitais, pessoas e serviços.



4. Aplicação dos Acordos Internacionais para evitar a bitributação

Acordos Internacionais

Prevalência dos Acordos no Brasil:

� STF posiciona-se a favor da “prevalência” dos acordos de bitributação sobre a lei 
interna

• Recurso Extraordinário nº 99.376 e Recurso Extraordinário nº 80.004.

� Art. 98 do CTN expressamente assegura a “prevalência”.

� Art. 5o, § 2º e § 3º, da CF/88: dignidade constitucional aos direitos e garantias 
decorrentes dos tratados internacionais.

Reciprocidade de Tratamento:

� Estados Unidos da América – AD SRF 28/2000

� Reino Unido – AD SRF 48/2000

� Alemanha – ADI SRF 16/2005



4. Aplicação dos Acordos Internacionais para evitar a bitributação

Acordos Internacionais

África do Sul Espanha México

Argentina Filipinas Noruega

Áustria Finlândia Países Baixos

Bélgica França Peru

Canadá Hungria Portugal

Chile Índia República Eslovaca

China Israel República Tcheca

Coréia Itália Suécia

Dinamarca Japão Ucrânia 

Equador Luxemburgo

Acordos internacionais firmados com o Brasil:



4. Aplicação dos Acordos Internacionais para evitar a bitributação

Acordos Internacionais

Artigo Atividade

14
Profissionais
independentes

15 Profissionais dependentes
16 Diretores de empresas
17 Artistas e Desportistas
18 Aposentadoria

19
Funções Públicas 
(trabalho e aposentadoria) 

20 Estudantes

22
Métodos para eliminar a
dupla tributação

Os acordos podem estabelecer regras sobre:

• QUEM pode/deve tributar
• QUANDO pode/deve tributar
• COMO pode/deve tributar
• QUANTO pode/deve tributar

As regras são definidas conforme:

� Atividade profissional
� Local onde a atividade é exercida
� Residência
� Fonte de Renda
� Tipo de Rendimento (salário, juros, dividendos, 
royalties, ganho de capital, aluguéis etc)

Estrutura dos acordos:



4. Aplicação dos Acordos Internacionais para evitar a bitributação

Acordos Internacionais

Regra geral - Profissionais Dependentes

Estado competente para tributar:

� Onde a atividade é exercida (presença física, residência)

� Fonte pagadora

Designações temporárias (de curta duração):

Tributação exclusiva na residência, mesmo para emprego exercido no outro estado:

� 3 requisitos (cumulativos):

� Período não superior a 183 dias

� Remuneração não seja paga por empregador residente do outro estado

� Remuneração não seja paga por estabelecimento permanente localizado no outro 
estado



4. Aplicação dos Acordos Internacionais para evitar a bitributação

Acordos Internacionais  

Exemplo 1: Remuneração
Art. 15 - Serviços Profissionais Dependentes 
Acordo Brasil x Espanha

1. “... os salários, ordenados e outras remunerações similares  que um residente de um Estado 
Contratante (ex. Brasil) receber em razão de um emprego serão tributáveis somente nesse Estado (ex. 
Brasil), a não ser que o emprego seja exercido no outro Estado Contratante (ex. Espanha). Se o 
emprego for aí exercido, as remunerações correspondentes são tributáveis nesse Estado (ex. Espanha). 

2. Não obstante as disposições do parágrafo 1, as remunerações que um residente de um Estado 
Contratante (ex. Brasil) receber em função de um emprego exercido no outro Estado Contratante (ex. 
Espanha) só são tributáveis no primeiro Estado (ex. Brasil) se:

a) o beneficiário permanecer no outro Estado (ex. Espanha) durante um período ou períodos que não 
excedam, no total, 183  do ano-calendário considerado e 

b) as remunerações forem pagas por um empregador, ou em nome de um empregador, que não seja 
residente do outro Estado (ex. Espanha); e

c) o encargo das remunerações não couber a um estabelecimento permanente que o empregador possua no 
outro Estado (ex. Espanha).

...”



4. Aplicação dos Acordos Internacionais para evitar a bitributação

Acordos Internacionais

Exemplo 1: Art. 23 – Eliminação da Dupla Tributação
Acordo Brasil x Espanha

1. “Quando um residente de um Estado Contratante (ex. Brasil) receber rendimentos que, de acordo 

com as disposições da presente Convenção, sejam tributáveis no outro Estado Contratante (ex. 

Espanha), o primeiro Estado, ressalvado o disposto nos parágrafos 2, 3 e 4, permitirá que seja 

deduzido do imposto que cobrar sobre os rendimentos desse residente, um montante igual ao imposto 

sobre a renda pago no outro Estado Contratante (ex. Espanha)...”



4. Aplicação dos Acordos Internacionais para evitar a bitributação

Tratamento de Reciprocidade

Exemplo: Estados Unidos - AD SRF 28/2000

“O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL , no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no § 3º do 
art. 1º da Instrução Normativa SRF nº 73, de 21 de julho de 1998, declara que: 

I – a legislação federal dos Estados Unidos da América permite a dedução do tributo reconhecidamente pago no 
Brasil sobre receitas e rendimentos auferidos e tributados no Brasil, o que configura, nos termos do § 2º do art. 1º 
da Instrução Normativa nº 73, de 1998, a reciprocidade de tratamento; 

II – o imposto pago nos Estados Unidos da América pode ser compensado com o imposto devido no Brasil, 
observados os limites a que referem os arts. 14, § 3º, 15, § 6º e 16, § 1º da Instrução Normativa nº 73, de 1998; 

III – a reciprocidade de tratamento não se comunica aos tributos pagos aos estados-membros e municípios.”



4. Aplicação dos Acordos Internacionais para evitar a bitributação

Acordos Previdenciários

Objetivo:

País de Destino: É o País Acordante para o qual o segurado da Previdência Social brasileira foi deslocado para 
prestar serviço temporariamente.

País Acordante: País com o qual o Brasil mantém acordo internacional de previdência social. No âmbito dos 
acordos internacionais de previdência social, o Brasil também é denominado País Acordante.

Deslocamento Temporário:  É o deslocamento do trabalhador, mandado pelo seu empregador, ou por conta 
própria, no caso de autônomo, para prestar serviço temporariamente no País Acordante, continuando sujeito à 
legislação previdenciária do país de origem, inclusive nas questões relativas ao custeio.

Têm por objetivo principal garantir os direitos de seguridade social previstos nas legislações dos dois
países aos respectivos trabalhadores, residentes ou em trânsito no país.

Os Acordos Internacionais de Previdência Social estabelecem uma relação de prestação de benefícios
previdenciários, não implicando na modificação da legislação vigente no país, cumprindo a cada
Estado contratante analisar os pedidos de benefícios apresentados e decidir quanto ao direito e
condições, conforme sua própria legislação aplicável, e o respectivo Acordo.

Termos utilizados:

Fonte: http://www.previdencia.gov.br



4. Aplicação dos Acordos Internacionais para evitar a bitributação

Acordos Previdenciários

Argentina El Salvador Paraguai

Bolívia Espanha Portugal

Cabo Verde Grécia Uruguai

Chile Itália Japão

Equador Luxemburgo Alemanha

Acordos em ratificação pelo 

Congresso Nacional:

Bélgica, Canada, Coreia

França, Quebec, Suíca

Acordos previdenciários firmados com o Brasil:



Perguntas, dúvidas, comentários



Global Mobility Services

http://www.gti.org/Services/Tax-services/Expatriate-tax/Expatriate-tax-ebook/index.asp



Obrigada!

PAMELA H. BORGES

Senior Manager

Global Mobility Services - GMS

Av. Paulista, 37  - CEP 01311-902
São Paulo - SP - Brasil
T +55 11 3886-5116
F +55 11 3887-5100
pamela.borges@br.gt.com  

Estamos presentes também em Campinas, Belo 

Horizonte, Rio de Janeiro, Goiânia e Porto Alegre

www.GrantThornton.com.br


