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Brasil e Suíça assinam acordo para troca de informações em matéria fiscal
Foi assinado ontem, em Brasília, um acordo
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informações solicitadas; (iv) o escopo do

agenda legislativa, é improvável que o acordo

pedido de informação; (v) os motivos pelos

torne-se aplicável antes de 2017.

quais a autoridade brasileira acredita que tais
informações

estejam

em

posse

da

O acordo assinado ontem prevê a troca de

administração tributária suíça ou de uma

informações na modalidade conhecida como

pessoa de sua jurisdição; e (vi) caso sejam de

“exchange of information on request”. Ou

conhecimento

seja, as trocas de informações não serão

nome e o endereço da pessoa ou das pessoas

espontâneas. Elas ocorrerão apenas mediante

que podem ter a informação solicitada.

da

autoridade

brasileira,

o

pedido escrito da autoridade fiscal de um dos
Estados Contratantes à autoridade fiscal do

A autoridade brasileira deverá, ainda: (i)

outro Estado Contratante. Tal pedido poderá

atestar que o pedido de informações foi

ser

de

realizado de acordo com as leis brasileiras e

autorização judicial prévia ou da suspeita de

com os termos do acordo e que, no caso

crime.

oposto (ou seja, caso as autoridades suíças

realizado

independentemente

solicitassem o mesmo tipo de informação), as
Poderão ser objeto de troca as informações

autoridades brasileiras estariam legalmente

que se mostrem relevantes para fins de

autorizadas a fornecer o mesmo tipo de

aplicação da legislação tributária do Brasil e da

informação; e (ii) declarar que já exauriu

Suíça, assim

consideradas as informações

todos os meios disponíveis para obter tais

necessárias à determinação e cálculo dos

informações em seu próprio território, ou que
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Os tributos brasileiros cobertos pelo acordo
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pela Secretaria da Receita Federal, englobados

(i)

o IRPJ, o IRPF, a CSLL, o IPI, o IOF, o ITR, o

instituições financeiras, agentes, fiduciários ou

PIS e a COFINS.

trustees localizados naquela jurisdição; e (ii)
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O acordo assinado ontem
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O Informativo TributAção é desenvolvido mensalmente pelos profissionais que integram a Área Tributária de
Pinheiro Neto Advogados.
Sócios da Área Tributária:
São Paulo: Sérgio Farina Filho, Marcelo Mazon Malaquias, Ricardo Luiz Becker, Luciana Rosanova Galhardo,
Mauro Berenholc, Eduardo Carvalho Caiuby, Luiz Roberto Peroba Barbosa, Tércio Chiavassa, Marcelo Marques
Roncaglia, Giancarlo Chamma Matarazzo, Flávio Veitzman, Jorge N. Lopes Jr. e Cristiane I. Matsumoto.
Rio de Janeiro: Carlos Henrique T. Bechara, Marcos de Vicq de Cumptich e Emir Oliveira.
Colaboraram com esta edição: Giancarlo Matarazzo e Priscila Stela Mariano da Silva.

Este Boletim foi redigido meramente para fins de informação e debate, não devendo ser considerado
uma opinião legal para qualquer operação ou negócio específico.
© 2015. Direitos autorais reservados a Pinheiro Neto Advogados.
RUA HUNGRIA, 1.100,
01455-000 SÃO PAULO, SP
T.: +55 (11) 3247-8400
F.: +55 (11) 3247-8600
BRASIL

RUA HUMAITÁ, 275, 16º ANDAR
22261-005 RIO DE JANEIRO, RJ
T.: +55 (21) 2506-1600
F.: +55 (21) 2506-1660
BRASIL

TRIBUTAÇÃO é elaborado mensalmente pela Área
Tributária de PINHEIRO NETO ADVOGADOS,
composta por 16 sócios, 4 consultores, 59
associados e 37 estagiários.

SAFS QUADRA 2, BLOCO B,
3º ANDAR, ED. VIA OFFICE,
70070-600, BRASÍLIA, DF
T.: +55 (61) 3312-9400
F.: +55 (61) 3312-9444
BRASIL

-2-

PNA@PN.COM.BR
WWW.PINHEIRONETO.COM.BR

