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RESUMO: 

 
O presente Trabalho de Conclusão de Curso se propõe a analisar o instituto 
denominado  Beneficiário Efetivo (Beneficial  Owner), levando-se em considerações 
doutrinas nacionais e estrangeiras, os principais casos envolvendo o referido 
conceito, e comparando sua aplicabilidade nos países common law e civil law. 
 
Assim, pretende-se: conceituar o instituto denominado Beneficiário Efetivo; 
apontar a problemática que envolve o referido instituto demonstrando a 
importância da sua compreensão; estudar os principais casos internacionais sobre 
o assunto; demonstrar a diferença de se aplicar o conceito em comento em países 
common e civil law, bem como analisar a sua aplicabilidade na hipótese de o 
tratado internacional não prever Beneficial Ownership Clause.  
 

PALAVRAS-CHAVE: 

 

Tratado de Direito Internacional - Treaty Shopping - Beneficiário Efetivo  - 
Beneficial Ownership Clause - Common Law - Civil Law. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 
This paper is proposed to analyze the Beneficial Owner concept, considering 
national and international doctrines, some of the most important cases regarding 
the mentioned concept, and comparing its applicability within common law and civil 
law countries.  
 
Therefore, it is intended to: conceptualize the Beneficial Owner institute; indicate 
the problems involved in such concept; demonstrate the importance of its 
understanding; analyze the main international cases regarding the applicability of 
the Beneficial Owner concept; the difference of applying the mentioned concept 
within common law and civil law countries, as well as analyze its enforcement when 
the international tax treaty does not have an beneficial ownership clause. 
 
 
KEYWORDS:  
 
Tratado de Direito Internacional - Treaty Shopping - Beneficiário Efetivo  - Common 
Law - Civil Law. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"If I am free to move, will I not 

move to the place where I can 

optimize my tax burden?"  

David W. Williams, EC Tax Law, Longman, London and 

New York, Singapore, 1998. 
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INTRODUÇÃO 

 

Não mais se apresenta como novidade a facilitação e promoção das relações 

internacionais trazidas pelas constantes inovações tecnológicas. O mundo que antes 

rastejava em direção à internacionalização, hoje corre para superar as 

complexidades inerentes a esse novo contexto. 

O campo tributário, sem dúvidas, representa um dos maiores interesses de 

conhecimento para eficiência econômico-financeiro de uma empresa, e não menos 

importante poderia ser em um contexto de operações e transações internacionais.  

O antigo esforço dos Estados em preservar suas receitas e evitar a evasão 

fiscal constantemente entra em conflito com o clássico ímpeto humano pelo 

planejamento econômico e a essa situação certamente não se ameniza nas 

hipóteses em que se considera uma estrutura internacional envolvendo mais de um 

Estado. 

Importante visualizar que não há órgãos judicantes e legislativos de 

competência internacional no que tange à matéria tributária - todos os tributos são 

organizados e cobrados de acordo com a legislação doméstica e interna de cada 

País.  

No entanto, frente à sempre crescente demanda internacional, encontra-se 

já consagrado o Direito Tributário Internacional que, em linhas gerais, tende a 

adequar a legislação doméstica com costumes do direito internacional, em especial 

através de tratados e convênios internacionais. 

Neste contexto, ao nosso ver, faz-se válida a consideração do tax equity e o 

tax neutrality como princípios basilares do Direito Tributário Internacional. 

Explicando, o Tax equity refere-se à idéia de que os rendimentos advindos de 

atividades econômicas internacionais devem ser repartidos de forma equitativa 

entre os Países envolvidos, sendo ainda vedada a discriminação de contribuintes 

envolvidos em transações internacionais. Já através do tax neutrality, deve-se 



12 
 

 

primar pela abstenção dos Estados no que tange as escolhas econômicas dos 

contribuintes. 

Nota-se, assim, que o Direito Tributário Internacional almeja uma 

estruturação harmônica capaz de preservar e enaltecer a idéia de eficiência e 

justiça frente as grandes disparidades existentes na forma de tributação por cada 

Estado soberano. 

Como muito bem observa ROHATGI1:  

"As there is little global tax harmonization, domestic tax systems often 
conflict on cross-border transactions and lead to excessive taxation. 
Countries are at differing levels of social and economic growth with 
varying fiscal needs. Each country applies its own taxing rules to 
transactions connected with its jurisdiction. The lack of a common view 
on international tax principles creates economic distortions and also 
encourages international tax competition." 

 Desta forma, exercendo cada País seu direito soberano de estruturar a 

tributação de seus residentes, um grande problema denominado double taxation 

surge quando em transações internacionais mais de uma norma perfeitamente 

válida na legislação doméstica da cada país que a instituiu sujeita o contribuinte ou 

o rendimento auferido a mais de uma tributação.  

 Neste cenário, surge a importância dos tratados internacionais que, em 

regra, preocupa-se com o double taxation,  evitando-se a tributação de um mesmo 

contribuinte em dois ou mais Estados referente à uma mesma situação material 

através de uma limitação da estrutura tributária prevista na legislação doméstica 

dos estados signatários.  

 No entanto, a existência de tratados internacionais esta longe de pacificar 

todas as questões referentes ao direito tributário internacional. Como já 

brevemente apontado, há uma certa dicotomia entre o anseios arrecadatórios do 

Estado e a ambição econômica dos contribuintes, dicotomia esta que, embora 

amenizada pelos convênios internacionais, não encontra-se absolutamente afastada 

da realidade tributária.     

                                                 
1 ROHATGI, Roy. Basic International Taxation, Second Edition, volume I. 2005. 
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 Destarte, levando-se em consideração toda  a exposição acima, entender as 

formas legais de planejamento tributário é, acima de tudo, uma das principais 

ferramentas que uma empresa possui para melhorar seus resultados financeiros. 

Aqui temos a importância do presente trabalho. 

 Obviamente, não se pretende aqui esgotar a vasta matéria de planejamento 

tributário, mas analisaremos o instituto denominado beneficiário efetivo (beneficial 

owner) que muito influencia os planejamentos tributários internacionais.  

 Neste sentido, explicaremos o significado do termo beneficiário efetivo; qual 

a importância de se entender com precisão o referido instituto; quando podemos 

invocá-lo; e em que países se aplica, destacando a diferença entre a aplicação do 

referido conceito nos países civil law e common law. 
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1.  BENEFICIÁRIO EFETIVO (BENEFICIAL OWNER) 

 

1.1. Treaty Shopping - Busca do melhor acordo internacional 

 

 Antigas datas já registram a vontade das empresas se beneficiarem através 

de acordos internacionais2 para evitar a dupla tributação. Em regra, os referidos 

Tratados possuem benefícios fiscais significativos que chamam à atenção não só 

dos residentes dos Estados-Membros signatários como de multinacionais no mundo 

inteiro. 

 Em todas esferas do globo se discute o planejamento tributário referente à 

utilização de uma convenção internacional por um não-residente quando de 

operações de transferências de rendimentos. Mais acertadamente, discute-se à 

legitimidade da organização das atividades empresariais que objetiva única e/ou 

preponderantemente à fruição de benefícios que inicialmente seria atribuível 

somente aos residentes dos países signatários, atuando, destarte, estrategicamente 

ao optar pelo tratado que melhor o atender - em regra, o que oferecer menor carga 

tributária. 

 Neste contexto, importante indicar que a estruturação empresarial para 

escolha do tratado que melhor convenha à empresa denomina-se treaty shopping - 

que, para fins meramente acadêmicos, pode ser traduzido como "busca do melhor 

acordo internacional".3  

                                                 
2 "Os acordos internacionais em matéria tributária se apresentam, pois, como o instrumento de que se 
valem os Estados para, através de concessões mútuas, diminuírem ou impedirem a ocorrência do 
fenômeno da bitributação internacional em matéria do imposto sobre a renda, além de meio para 
combate à evasão fiscal" (ROTHMANN, Gerd Willi apud SCHOUERI, Luís Eduardo. Planejamento fiscal 
através de acordos de bitributação: Treaty Shopping. RT. 1995. pág.19). 
3 Embora não constitua foco deste trabalho, não caracteriza ônus algum registrar que paralelamente 
ao conceito de treaty shopping há também o que se convencionou de chamar rule shopping. Enquanto 
o primeiro refere-se à escolha pelo melhor tratado, este último designa a situação de escolha de 
melhor regra. Como bem observa Heleno Tôrres: "no rule shopping, sujeitos residentes, no âmbito de 
um tratado específico, procuram ajustar-se a regras mais favoráveis ou constituir "vácuos" de 
tributação, afastando a incidência de ambos os sistemas tributários." (TORRES, Heleno. Direito 
Tributário Internacional. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2001.) 
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 Como bem nos lembra o mestre Heleno Tôrres, a expressão treaty shopping 

tem a sua origem no direito americano que muito já utilizou o termo forum 

shopping para referir-se à busca pela jurisdição mais favorável para se julgar um 

litígio. Assim, de forma análoga à situação retromencionada, a doutrina começou a 

apelidar de treaty shopping a busca do melhor tratado quando o país do residente 

não possui acordo prevendo benefícios semelhantes ao que se encontraria em 

outras jurisdições.4  

 SCHOUERI5, em brilhante síntese, dispõe: 

"(...) o treaty shopping ocorre quando, com a finalidade de obter 
benefícios de um acordo de bitributação, um contribuinte que, de início, 
não estaria incluído entre seus beneficiários, estrutura seus negócios, 
interpondo, entre si e a fonte do rendimento, uma pessoa ou um 
estabelecimento permanente, que faz jus àqueles benefícios." 

 Importante observar que no treaty shopping há um claro problema de 

qualificação subjetiva, explicando, procura-se oportunamente interpor uma pessoa 

jurídica em uma jurisdição para que, sendo considerado residente, possa beneficiar-

se das disposições de um Tratado Internacional. Ou seja, busca-se à qualificação de 

uma pessoa como residente, tendo em vista configurar-se o critério de residência 

conditio sine qua non à possibilidade de fruição dos benefícios previstos em 

quaisquer convênios contra dupla tributação. 

 Especificamente em relação à qualificação subjetiva acima comentada, veja-

se o que mais uma vez nos ensina Heleno Tôrres6: 

                                                 
4 Nas palavras de Heleno Tôrres: "A expressão treaty shopping nasceu nos EUA, a partir do termo 
forum shopping, que era utilizado para designar o ato de procurar a jurisdição mais favorável para a 
decidibilidade de um litígio. A similaridade dessa atitude com a de buscar localizar o melhor tratado 
para usar dos seus benefícios, quando o país de residência de um certo sujeito não mantenha 
semelhante acordo com o do destinatário, gerou esta designação, por volta dos anos 50. E sua 
aparição serviu para designar a aplicação extensiva do tratado firmado entre EUA e Reino Unido às 
Ilhas Virgens Britânicas, e do tratado entre EUA e Países Baixos às Antilhas Holandesas, territórios que 
sempre mantiveram um regime tributário favorecido (tax havens). Desse modo, as empresas 
residentes nesses dois territórios (Ilhas Virgens Britânicas e Antilhas Holandesas) passaram a gozar 
dos benefícios das respectivas convenções que os abrigavam, sobre as rendas produzidas nos EUA, 
prescindindo do fato de que as referidas sociedades fossem possuídas por pessoas residentes em 
terceiros países, com os quais não se previa qualquer redução de alíquota." (op. cit. pág. 321). 
5 SCHOUERI, Luís Eduardo. Planejamento fiscal através de acordos de bitributação: Treaty Shopping. 
RT. 1995. pág. 21. 
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"o 'uso indevido' de um acordo internacional, por interferência nos 
elementos de qualificação subjetiva dos destinatários das suas regras 
favorecidas, de modo a permitir que um sujeito não residente possa se 
acomodar à qualificação de residência de um dos países signatários, 
mediante canalização de recursos através de empresas condutoras, 
passando a gozar das vantagens consentidas pela convenção, que, em 
condições normais, não seria aplicável (treaty shopping), implica 
conseqüências nos ordenamentos envolvidos exclusivamente voltadas 
para a admissibilidade, ou não, da presença do não-residente como 
sujeito beneficiário da convenção internacional, variando a eficácia de 
tais regras de controle de acordo com o país envolvido: o de instalação 
da residência e o da fonte de produção do rendimento" (grifei) 

 De todo o exposto, pode-se inferir ao menos três características típicas do 

treaty shopping, quais sejam: (i) existência de ato volitivo materializado na opção 

estratégica pela melhor convenção; (ii) a não qualificação do optante como 

residente do país signatário da convenção escolhida; (iii) interposição oportunista 

de uma pessoa qualificável como residente no país cujo benefício da convenção é 

atribuível;  

 Realizada essas breves considerações, faz-se importante neste momento 

contextualizar brevemente a problemática deste trabalho - beneficiário efetivo - 

com o tópico em comento - treaty shopping. Desta forma, em simples palavras, o 

beneficiário efetivo surgiu ante a incapacidade de o conceito de residência anular as 

hipóteses de aproveitamento indevido dos benefícios de uma convenção - em 

outras palavras, anular às hipóteses de treaty shopping.  

 XAVIER, em feliz raciocínio, aponta que a "reação contra as práticas de 

treaty shopping tem-se manifestado, em nível internacional, pela inclusão, em 

certos tratados, dos muitos variados tipos de cláusulas. Dentre elas, a mais comum 

é a que limita a sua aplicação do Tratado à hipótese de a pessoa residente ser 

necessariamente o beneficiário efetivo do rendimento (...)."7 

 Neste sentido, passemos para o próximo tópico onde desenvolveremos a 

referida relação entre treaty shopping e beneficiário efetivo oferecendo maiores 

detalhes a respeito deste último. 

                                                                                                                                                             
6 TORRES, Heleno. Direito Tributário Internacional. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2001. Pag. 
324. 
7 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. Forense. Rio de janeiro. 2010. 
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1.2. Conceito de Beneficiário Efetivo (Beneficial Owner) 

 

Como já rapidamente comentado, o conceito de beneficiário efetivo tem sua 

importância na medida em que o critério de residência como condição de fruição de 

benefícios previstos em acordos internacionais entre estados signatários não 

aniquila determinadas práticas de planejamento tributário consideradas 

indesejáveis. 

Explicando, imagine-se a hipótese onde um Estado A tem Convênio para 

evitar bitributação com o Estado B. Através deste Convênio A-B, os dividendos 

distribuídos do Estado A ao Estado B recebem uma tributação na fonte (IRRF/WHT) 

cuja alíquota é de 10%. Por outro lado, a distribuição de dividendos do Estado C 

ao Estado B, não sendo beneficiado por nenhum acordo internacional, sofre uma 

tributação na fonte à alíquota de 20%.  

Ciente deste cenário, o contribuinte do Estado C resolve interpor uma pessoa 

jurídica no Estado A para, satisfazendo os simples requisitos legais para ser 

considerado residente neste Estado, conseguir beneficiar-se da redução de alíquota 

prevista no Convênio A-B. 

Justamente neste contexto é que surge o instituto denominado beneficiário 

efetivo como tentativa das autoridades em afastar aqueles que pretendem utilizar 

convênios que, a priori, não fariam jus. Nesse sentido, veja-se o que comenta 

ANTÓN: 

"El objetivo de la cláusula del beneficiario efectivo es luchar 
fundamentalmente contra el Treaty Shopping. Se trata de evitar que 
un no residente en ambos Estados contratantes de un CDI pueda 
beneficiarse de un CDI através de la relativa facilidad con la que se 
pueden crear sociedades interpuestas en las operaciones 
internacionales. Es decidir, se trata de conceder los beneficios de un 
CDI a los contribuyentes legitimados sin el uso de medios artificiales. 
Lógicamente, el problema se halla en la comprobación de que la 
operación se ha realizado de forma abusiva, sabiendo que si ya es 
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difícil de por si en el Derecho Tributario interno, en el Derecho 
Tributario internacional todavía se complica más análisis"8 

Entretanto, o que exatamente significa ser o beneficiário efetivo (em 

português); beneficial owner (em inglês); le bénéficiaire effectif (em francês), 

uiteindelijk gerechtigde (em holandês), beneficiario efectivo (em espanhol); 

nutzungsberechtigter em (em alemão)? Qual a sua abrangência? 

 Como bem observa BAKER: 
 
"It is pretty clear that the BO limitation was introduced to counter 
treaty shopping by the channeling of the relevant income through a 
resident of a state with a suitably attractive treaty provision. The 
issue for some time has been, however, exactly how broad is 
the scope of the BO limitation. Put another way, how artificial 
must the conduit arrangement have been for the benefit of the 
treaty to be denied?"9 

 Preliminarmente, faz-se interessante saber que o termo beneficial owner 

somente foi introduzido na Convenção Modelo da OCDE em sua versão elaborada 

em 1977 - embora, registre-se, referências pretéritas ao referido ano marcam 

alguns tratados, principalmente os firmados com o Reino Unido10. 

Optou, porém, a Convenção em não prevê já em primeiro tempo uma 

definição do instituto em comento. A ausência dessa definição permanece até os 

dias atuais - não há no direito internacional uma definição única, precisa e auto-

suficiente de beneficiário efetivo. 

Sobre a falta de definição de beneficiário efetivo na Convenção Modelo de 

1977, bem como o fundamento de sua inclusão no mencionado Documento 

                                                 
8 ANTÓN, Fernando Serrano. Las Medidas Antiabuso en los Convenios para evitar la Doble Imposición 
Internacional y su Compatibilidad com las Medidas Antiabuso de Carácter Interno y el Derecho 
Comunitario. Direito Tributário Internacional. in Heleno Taveira Torres (Coord.). São Paulo. Quartier 
Latin, 2003, p. 171 e 172 
9 BAKER, Philip. Beneficial Ownership: After Indofood. GITC Review. Vol. VI. N 1. pag. 15 
10 Somente a título exemplificativo, notem o que comenta Chua e Peters: "The term "beneficial owner" 
generally did not appear in any bilateral income tax treaty before 1966, at which time the United 
Kingdom and the United States agreed to enter into a Protocol amending their 1945 Income Tax 
Treaty (the 1966 US/UK Protocol"). The 1966 US/UK Protocol allowed a reduction in the US/UK 
dividend withholding rate if the shareholder was the "beneficial owner" of the dividend." (CHUA, Chia-
yi e PETERS, Mathew. Indofood: A Futile Search for "Beneficial Owner". 2008). 



19 
 

 

Internacional, observe-se abaixo os comentários constantes no livro Fundamentals 

of International Tax Planning da IBFD11: 

"The 1977 OECD Model did not define the term "beneficial owner" 
explicitly: only a limited reference to its meaning was made in the 
Commentaries to the articles of the OECD Model. The reason for the 
introduction of such a term was, and still is, the prevention of tax 
avoidance: more specifically, it aimed to prevent a resident of a state 
from claiming treaty benefits with respect to investments made in 
another state through an intermediately resident in a third state, in 
order to benefit from a tax treaty it was not entitled to." 

Na verdade, a abstenção da Convenção Modelo no que se refere ao conceito 

de beneficiário efetivo acabou trazendo uma outra dúvida que muito se discute 

atualmente: deve-se primar por um conceito internacional de beneficiário efetivo ou 

cada tratado deve propor seu próprio conceito - autonomous treaty meaning? 

Não obstante a discussão acima apontada, é certo que já podemos afirmar 

que há direcionamentos que nos guiam para um conceito de beneficiário efetivo - 

conforme se verificará adiante. 

Importante desde já ter em mente que um conceito preciso de beneficiário 

efetivo resguarda importância máxima para o direito tributário internacional na 

medida em que impacta diretamente na forma que as empresas estruturam suas 

cross-borders transactions.  

Deve-se, antes de mais nada, delimitar a matéria. O termo beneficiário 

efetivo aparece na Convenção Modelo em três partes: dividendos (dividends), juros 

(interest) e royalties, respectivamente encontrados nos artigos 10, 11 e 12. 

Ressalte-se que somente nestes três contextos é que se deve utilizar o conceito de 

beneficiário efetivo, sendo completamente exorbitante a sua aplicação em qualquer 

outra situação. 

Assim, utiliza-se o conceito de beneficiário efetivo com a finalidade de 

assegurar que o benefício fiscal em transações internacionais referentes à 

                                                 
11 RUSSO, Raffaelle; FINNERTY, Chris; PAULUS, Merks; PETRICCIONE, Mario. Fundamentals of 
International Tax Planning. IBFD. 2007. Pág. 229. 
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dividendos, juros e royalties sejam garantidos somente quando os respectivos 

receptores sejam o beneficiário efetivo da renda. 

Em poucas palavras, o conceito de beneficiário efetivo transparece o teste 

que o receptor da renda proveniente de dividendos, juros ou royalties deve 

satisfazer para que o benefício fiscal seja a ele legítimo. 

Conceitualmente, o termo beneficiário efetivo vem recebendo diversas 

qualificações. Em uma primeira análise, o Black's Law Dictionary12 define o referido 

termo da seguinte forma: 

"Beneficial owner - 1. One recognized in equity as the owner of 
something because use and title belong to that person, even though 
legal title may belong to someone else; esp., one for whom property is 
held in trust. - Also termed equitable owner. 2. A corporate 
shareholder who has the power to buy or sell the shares, but who is 
not registered on the corporation´s books as the owner."  

Assim, de acordo com a transcrição acima, o termo pode se referir (1) à uma 

pessoa que faz jus a um capital mesmo que legalmente o mesmo pertença a uma 

outra pessoa; ou (2) a um acionista que tem o poder de compra e venda de ações 

mas que não encontra-se registrado na sociedade como proprietário.  

Basicamente, há neste momento um reconhecimento do beneficiário efetivo 

como sendo proprietário por equidade por lhe pertencer o uso e título de 

determinada coisa mesmo o título legal pertencendo a outra pessoa13. 

Noutro passo, de acordo com o International Tax Glossary da IBFD14, o termo 

pode referir-se ao proprietário que possui o bem para seu proveito próprio e não 

como um agent, trustee ou nominee em benefício de outra pessoa; ou para afastar 

a aplicação de um tratado internacional ante a existência de uma conduit company 

- veja-se: 

"Beneficial ownership - This term may be used in two different 
meanings: 

                                                 
12 Black’s Law Dictionary, West : St. Paul, 7ª ed., 1999. 
13 Nesse sentido ver TAVOLARO, Agostinho Toffoli. Utilização abusiva dos tratados internacionais de 
dupla tributação (treaty shopping). Revista Tributária e de Finanças Públicas. São Paulo - 2004. 
14 International Tax Glossary. IBFD: Amsterdam 1988. 
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a) As owner of property who holds it for his own benefit and not as an 
agent, trustee or nominee for some other person may be described as 
the beneficial owner of the property. To qualify for relief from 
withholding tax on dividends, interest and royalties under provisions in 
tax treaties using the wording of Articles 10, 11 and 12 of the 1977 
OECD Model Double Taxation Convention the recipient of the income 
must, inter alia, be the beneficial owner thereof. (He may, however, 
qualify in certain circumstances even if he receives the income through 
an intermediary such as an agent or nominee – see the Commentary 
on paragraph 2 of Article 11 (point 8) and paragraph 1 of Article 12 
(point 4) of the OECD Model).  

b) The requirement of beneficial ownership may be called upon inter 
alia to deny application of tax treaty provisions when interest or 
royalty payments for example are made to a conduit company (q.v.) 
which passes on the amounts received in some form or other to a 
related company in a third country. However, it is not clear that there 
is any established consensus among tax authorities as to the precise 
meaning of the term or as to which types of treaty abuse can be 
contested by invoking the test of beneficial ownership." 

  Nada obstante, há no direito internacional diretrizes que nos 

aproximam de um conceito de beneficiário efetivo, ao exemplo do que dispõe o 

Interest-Royalties Directive15.  

 De acordo com o artigo 1(4) do referido Diploma, uma empresa de um 

Estado-Membro somente deve ser considerada beneficiário efetivo quando receber 

o juros ou os royalties para seu próprio beneficio e não como intermediário, ao 

exemplo de um agent, trustee ou authorised signatory, agindo em nome de outra 

pessoa - conforme se verifica da versão original abaixo: 

"A company of a Member State shall be treated as the beneficial owner 
of interest or royalties only if it receives those payments for its 
own benefit and not as an intermediary, such as an agent, trustee 
or authorised signatory, for some other person." 

 Adicionalmente, registre-se que o mesmo Documento traz um segundo 

conceito de beneficiário efetivo aplicável aos estabelecimentos permanentes: 

"A permanent establishment shall be treated as the beneficial owner 
of interest or royalties: 

                                                 
15 Council Directive 2003/49/EC of 3 June 2003 on a common system of taxation applicable to interest 
and royalty payments made between associated companies of different Member States  
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(a) if the debt-claim, right or use of information in respect of which 
interest or royalty payments arise is effectively connected with that 
permanent establishment; and 

(b) if the interest or royalty payments represent income in respect 
of which that permanent establishment is subject in the Member 
State in which it is situated to one of the taxes mentioned in Article 
3(a)(iii) or in the case of Belgium to the "impôt des non-
résidents/belasting der niet-verblijfhouders" or in the case of Spain 
to the "Impuesto sobre la Renta de no Residentes" or to a tax which 
is identical or substantially similar and which is imposed after the 
date of entry into force of this Directive in addition to, or in place of, 
those existing taxes." 

 Ainda no direito estrangeiro, o United States Model Technical Explanation de 

2006 dispõe que o beneficiário efetivo de um dividendo (para fins de aplicação do 

artigo 10 da Convenção Modelo) é a pessoa para quem a renda é atribuída de 

acordo com a legislação do Source State. 

 Em continuação, explica que se os dividendos forem pagos por uma empresa 

que satisfaz os requisitos de residência em um dos Estados-Membro e recebidos por 

um nominee ou um agent que reside no outro Estado-Membro em nome de uma 

pessoa que não é residente deste outro estado, os dividendos não deverão ser 

contemplados com os benefícios do Tratado. Entretanto, se os dividendos forem 

recebidos por um nominee em nome de um residente do Estado-Membro, os 

mesmos poderão beneficiar-se das previsões do Tratado - conforme se verifica da 

versão original abaixo: 

"The beneficial owner of the dividend for purposes of Article 10 is the 
person to which the income is attributable under the laws of the 
source State. Thus, if a dividend paid by a corporation that is a 
resident of one of the States (as determined under Article 4 
(Residence)) is received by a nominee or agent that is a resident of 
the other State on behalf of a person that is not a resident of that 
other State, the dividend is not entitled to the benefits of this Article. 
However, a dividend received by a nominee on behalf of a resident of 
that other State would be entitled to benefits. These limitations are 
confirmed by paragraph 12 of the Commentary to Article 10 of the 
OECD Model. See also paragraph 24 of the Commentary to Article 1 of 
the OECD Model." 

 Historicamente, visualiza-se na tradição do common law que o termo 

"beneficial ownership" surgiu como forma de diferenciar-se do "legal ownership", 
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recaindo este sobre o trustee16 referente à determinados direitos (geralmente 

formais) que possuía para agir em benefício do real beneficiário, e o primeiro sobre 

o próprio beneficiário, quem realmente poderia exigir seus direitos perante terceiros 

(por exemplo), a quem o "legal owner" de fato responde e em seu nome age.  

 Neste sentido veja o que comenta RYYNÄNEN17: 

"The heart of the concept is related to trust law where the trustees are 
holding legal title to property using it for the good of the beneficiaries. 
Thus a beneficiary is a person who has a right to benefit financially 
from property held by another person, i.e. has a beneficial interest 
therein." 

 O conceito de beneficiário efetivo, em sua essência, exige que uma pessoa 

que faz jus ao benefício de um tratado seja de fato o proprietário deste pagamento, 

i.e., possui o direito ao pagamento mesmo sem ser o destinatário primário e legal 

do mesmo. 

 Adicionalmente, é de suma importância que se compreenda que o 

beneficiário efetivo, acima de tudo, possui o direito de dispor sobre o pagamento 

efetuado, possuindo, assim, o direito de receber para benefício próprio, direcioná-lo 

à terceiro ou ainda rejeitá-lo.  

 Como bem observa RYYÄNEN18: "As to power to control the item, beneficial 

ownership does not necessary denote a right to cause an item to be realized, but 

rather addresses the question whether he receives it, and has a right to 

dispose of it, if and when it is realized." 

 VOGEL, por sua vez, adverte que beneficiário efetivo é aquele que tem 

poderes para decidir, seja sobre a aplicação do capital ou bem econômico, seja 

sobre a administração de seus rendimentos, sendo, portanto, expressão que se usa 

                                                 
16 “On the creation of a trust in the strict sense as it was developed by equity the full ownership of the 
trust property was split into two constituent elements, which became vested in different persons: the 
‘legal ownership’ in the trustee and what came to be called the ‘beneficial ownership’ in the 
[beneficiary]”16 (Ayerst (Inspector of Taxes) v C&K (Construction) Limited [1975] STC 345) 
17 RYYNÄNEN, Olli. The Concept of a Beneficial Owner in the Application of Finnish Tax Treaties. 
Stockholm Institue for Scandianvian Law. 2009  
18 Idem. pag. 360. 



24 
 

 

para designar o autêntico sujeito titular do rendimento, devendo sempre prevalecer 

sobre o titular legal.19 

 Para identificar o beneficiário efetivo, deve-se verificar a natureza e 

abrangência dos direitos e obrigações correlatos à renda recebida pela parte 

receptora. Ser beneficiário de uma renda significa poder dispor livremente sobre a 

mesma, aproveitando-se do benefício a ela relacionada ou, a depender do caso, 

sofrer os riscos envolvidos na transação. 

 Se há um arcabouço legal determinando deveres em substituição de direitos, 

em especial minimizando o direito de dispor sobre a renda como se sua fosse, 

estaríamos nos aproximando de um intermediário e não beneficiário efetivo, sendo 

certo que o poder e direito deste, sempre será superior ao poder e direito 

daquele20. 

 SCHOUERI21, por sua vez, comenta que não há de se falar em beneficiário 

efetivo nos casos em que o rendimento é pago a quem, por obrigação contratual ou 

de outra natureza deve, de imediato, repassá-lo a terceiro, já que não lhe pertence. 

Exemplificando, demonstra que uma instituição financeira, que administra a 

carteira de investimentos de seus clientes, ela recebe, por ordem e por conta de 

terceiros (os 'beneficiários efetivos') os rendimentos e os repassam imediatamente. 

 Ainda de acordo com o autor supramencionado, o treaty shopping exige que 

não haja outra explicação para a interposição do terceiro beneficiário do acordo, 

senão a obtenção das vantagens deste.22 

 Em suma, podemos dizer que:  

"beneficial ownership can be described as a right to enjoy the benefits 
of property as exists where legal title is held by another and such right 

                                                 
19 TORRES, Heleno. Direito Tributário Internacional. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2001. Pag. 373 
e 374 
20 Neste sentido, TOIT, Charl P., Beneficial Ownership of Royalties in Bilateral Tax Treaties. 
Amsterdam 1999. 
21 SCHOUERI, Luís Eduardo. Planejamento Fiscal Através de Acordos de Bitributação: Treaty Shopping. 
RT: São Paulo, 1995. pag. 159 
22 SCHOUERI, Luís Eduardo. Planejamento Fiscal Através de Acordos de Bitributação: Treaty Shopping. 
Revista dos Tribunais: São Paulo, 1995, p. 21. 
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is recognized by law and can be enforced by the courts at the suit of 
the owner or of someone on his behalf. By contrast a person who is 
merely an intermediary lacks such rights, because he does not have a 
beneficial interest in the property. Generally, if an item is acquired 
subject to the obligation to transfer it to someone else, such an 
acquisition is not regarded as beneficial ownership."23 

 A lógica que fundamenta a existência e exigência do beneficiário efetivo é 

clara e louvável. Os acordos internacionais devem ser respeitados levando-se em 

consideração o propósito pelo qual foram firmados e arquitetados. A criatividade do 

contribuinte não deve, jamais, se sobrepor à harmonia e equilíbrio que se busca 

através da celebração de acordos internacionais. 

 Por outro lado, não devem os Estados-Membros ignorar a grandiosidade dos 

benefícios concedidos em seus Tratados, devendo sempre ser transparentes não só 

em relação à matéria do benefício acordado como para quem eles se destinam. 

 Como bem alerta VOGEL24, os benefícios de um tratado não devem ser 

garantidos levando-se em consideração somente os aspectos formais do receptor 

do pagamento, mas sim determinado de acordo com a substância do ownership.25 

 A interposição de uma estrutura societária em um país com objetivo único de 

obter vantagens que de forma diversa não seria a ela atribuída confronta ainda com 

o princípio basilar de qualquer sistema legal - a justiça. Veja neste sentido o que já 

nos ensinou VOGEL: 

"Nevertheless, tax planning may reach a point beyond which it cannot 
be tolerated within a legal system intended to conform to principles of 
justice. Such limits may be reached where transactions are entered, or 
entities are established, in other States, solely for the purpose of 
enjoying the benefit of particular treaty rules existing between the 
state involved and a third state which otherwise would not be 
applicable, e.g. because the person claiming the benefit is not a 

                                                 
23 RYYNANEN, Olli. The concept of a beneficial owner in the application of Finnish Tax treaties. 
Stockholm Institute for Scandinavian Law. 2009. pag 360. 
24 VOGEL, Klaus. Double Taxation Conventions, London 1997. 
25 Não consiste objeto desse trabalho adentrar no tema substância sobre a forma ("substance over 
form"), mas interessante é a opinião de Joni L. Walser "the difficulty, once again, is identifying where 
beneficial ownership ends and more vague notions of substance over form begin, a point over which 
there may not be consus." (apud RYYNANEN, Olli. The concept of a beneficial owner in the application 
of Finnish Tax treaties. Stockholm Institute for Scandinavian Law. 2009. pag 7.) 
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resident of one of the contracting States (for this type of tax planning 
the term of 'treaty shopping' has come into use"26  

 A própria OCDE, em seus comentários, já emitiu opinião sobre o assunto. 

Mesmo sem oferecer uma definição de beneficiário efetivo, afirma que o referido 

termo não deve ser utilizado em um sentido técnico, aconselhando sua utilização 

mediante entendimento do seu contexto, especialmente levando-se em 

consideração as palavras "paid ... to a resident", e em consideração do objeto e 

propósito da Convenção, inclusive evitar a dupla tributação e prevenção contra a 

evasão fiscal e elisão abusiva. 

 Alerta ainda o referido comentário que seria inconsistente com o objeto e 

propósito da Convenção se a renda recebida por um residente de um Estado-

Membro que atua como agent ou nominee fosse beneficiada com uma diminuição 

ou eliminação da carga tributária - observe-se: 

"12.1 Where an item of income is received by a resident of a 
Contracting State acting in the capacity of agent or nominee it would 
be inconsistent with the object and purpose of the Convention for the 
State of source to grant relief or exemption merely on account of the 
status of the immediate recipient of the income as a resident of the 
other Contracting State. The immediate recipient of the income in this 
situation qualifies as a resident but no potential double taxation arises 
as a consequence of that status since the recipient is not treated as 
the owner of the income for tax purposes in the State of residence. It 
would be equally inconsistent with the object and purpose of the 
Convention for the State of Source to grant relief or exemption where 
a resident of a Contracting State, otherwise than through and agency 
or nominee relationship, simply acts as a conduit for another person 
who in fact receives the benefit of the income concerned. For these 
reasons, the report from the Committe on Fiscal Affairs entitled 
"Double Taxation Conventions and the Use of Conduit Companies" 
concludes that a conduit company cannot normally be regarded as the 
beneficial owner if, though the formal owner, it has, as a practical 
matter, very narrow powers which render it, in relation to the income 
concerned, a mere fiduciary or administrator acting on a account of 
the interested parties."27 

 Importante registrar que neste presente ano de 2011, o Committee on Fiscal 

Affairs da OECD, reconhecendo que o conceito de beneficiário efetivo vem 

                                                 
26 VOGEL, Klaus. Double Taxation Conventions. 1991, p. 52 e 53. 
27 Item 12.1 da OECD/MC. Registre-se que igual disposição encontra-se prevista no item para de 
royalties, juros e dividendos. 
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recebendo diferentes posicionamentos, vem tentando construir um documento que, 

complementarmente aos comentários já existentes sobre o tema, esclareça o 

conceito de Beneficiário Efetivo. 

 O referido documento, intitulado de "Clarification of the meaning of 

'beneficial owner' in the OECD Model Tax Convention" encontra-se ainda em fase de 

elaboração e discussão, mas já apresenta algumas tendências importantes.  

 Referente ao item 12.1 demonstrado acima, nova redação foi proposta 

conforme se verifica da transcrição abaixo: 

12.1 Since the term “beneficial owner” was added to address 

potential difficulties arising from the use of the words “paid to 

…a resident” in paragraph 1, it was intended to be interpreted 

in this context and not to refer to any technical meaning that it 

could have had under the domestic law of a specific country (in 

fact, when it was added to the paragraph, the term did not 

have a precise meaning in the law of many countries). The term 
“beneficial owner” is therefore not used in a narrow technical sense 
(such as the meaning that it has under the trust law of many 

common law countries1), rather, it should be understood in its 
context, in particular in relation to the words “paid … to a 

resident”, and in light of the object and purposes of the Convention, 
including avoiding double taxation and the prevention of fiscal evasion 
and avoidance. This does not mean, however, that the domestic 

law meaning of “beneficial owner” is automatically irrelevant 

for the interpretation of that term in the context of the Article: 

that domestic law meaning is applicable to the extent that it is 

consistent with the general guidance included in this 

Commentary. 

 Percebe-se a preocupação da OECD em esclarecer a importância do instituto 

denominado beneficiário efetivo, destacando a (i) imprecisão que fez surgir o termo 

beneficiário efetivo; (ii) a intenção em se utilizar o referido termo; (iii) e o grau de 

importância de uma definição nacional de beneficiário efetivo - conforme 

esquematização infra: 

(i) imprecisão que fez surgir o termo beneficiário efetivo: Since the term 

“beneficial owner” was added to address potential difficulties arising from the use of 

the words “paid to …a resident” 
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(ii) intenção: it was intended to be interpreted in this context and not to refer to 

any technical meaning that it could have had under the domestic law of a specific 

country (in fact, when it was added to the paragraph, the term did not have a 

precise meaning in the law of many countries) 

(iii) medida em que uma definição nacional de beneficiário efetivo é 

importante: This does not mean, however, that the domestic law meaning of 

“beneficial owner” is automatically irrelevant for the interpretation of that term in 

the context of the Article: that domestic law meaning is applicable to the extent 

that it is consistent with the general guidance included in this Commentary. 

 Nada obstante, louvável é a observação de Leonardo Castro28 que nos 

direciona para uma "definição negativa" de beneficiário efetivo que pode ser 

extraída dos comentários da OCDE que excluem expressamente algumas hipóteses 

em que não se pode invocar o referido conceito - veja-se: 

"Apenas de não existir uma definição positiva e expressa do termo 
"beneficiário efetivo", seja na Convenção Modelo seja em seus 
Comentários, é possível extrair uma definição negativa deste 
conceito nos Comentários, na medida em que eles mencionam 
expressamente algumas figuras que não são consideradas 
como beneficiário efetivo dos dividendos, juros e royalties. 

De acordo com o Comentário número 10 ao artigo 11(2), um agente 
ou um procurador que receba os rendimentos não pode ser 
considerado como o beneficiário efetivo destes. Todavia, a pessoa que 
temporária e precariamente receba juros não pode ser considerada a 
verdadeira titular de tais rendimentos e, destarte, não pode invocar a 
aplicação das disposições do tratado." 

  Ademais, importante registrar que o conceito de beneficiário efetivo também 

merece nossa atenção como meio minimizador de conflitos e dúvidas sobre à 

aplicabilidade dos tratados internacionais. A devida compreensão da sua 

abrangência indica as exatas situações e hipóteses em que se considera legítimo 

um residente aproveitar-se dos benefícios previstos em um Tratado de Direito 

Tributário, minimizando conflitos internacionais e custos desnecessários.  

                                                 
28 CASTRO, L. F. M. . Caso Prévost: Planejamento Tributário Internacional e o Conceito de Beneficiário 
Efetivo dos Dividendos pagos a Holding Holandesa, nos termos do Tratado Canada-Holanda. In: 
CASTRO, Leonardo Freitas de Moraes (Org.). Tributação Internacional: Analise de Casos. 1 ed. Sao 
Paulo: MP Editora, 2010, v. 1, p. 221-246. 
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 Indo mais adiante, vale recordar que a própria Convenção Modelo da OCDE 

nos orienta que, na ausência de qualquer definição de um conceito expresso na 

mesma, deve-se recorrer às disposições conceituais da legislação interna do país 

contratante - veja-se: 

"3 (2). As regards the application of the Convention at any time by a 
Contracting State, any term not defined therein shall, unless the 
context otherwise requires, have the meaning that it has at that time 
under the law of that State for the purposes of the taxes to which the 
Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that 
State prevailing over a meaning given to the term under other laws of 
that State." 

 Ou seja, não se faz muito distante a possibilidade de se defender o caráter 

subsidiário da lei interna de um país quando confrontado com a legislação tributária 

internacional eis que a validade de uma definição prevista em lei interna depende 

da inexistência de um conceito já pré-definido no tratado internacional. 

 Ressalte-se que há uma determinação importante que precede à 

possibilidade de se utilizar a legislação interna: unless the context otherwise 

requires. Assim, somente deve-se utilizar os conceitos da lei interna se o contexto 

assim permitir. Neste sentido, veja-se:  

"La primera de ellas parte del hecho de que el concepto de beneficiario 
efectivo no se encuentra definido en el Modelo de Convenio y por 
tanto, podríamos recurrir a su significado en la normativa interna de 
cada país en virtud del artículo 3. 2 del Modelo de la OCDE (...) De 
este precepto se deriva, en principio, una preferencia a favor de la 
legislación interna para dotar de significado a los términos que el 
convenio no define expresamente. No obstante, la remisión al Derecho 
interno depende del peso que le demos a la otra parte del precepto (“a 
menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente”)."29 

 A título complementar, observe-se abaixo dois comentários referentes ao 

conceito de beneficiário efetivo extraídos de casos internacionais versando sobre o 

tema em análise:  

                                                 
29 MORALES, Aída Ceballos Morales. El concepto de beneficiario efectivo y su jurisprudencia. Trabajo 
presentado al XI Curso de Alta Especialización en Fiscalidad Internacional celebrado en la Escuela de la 
Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales en el primer semestre de 2009. 
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“…an ownership which is not merely the legal ownership…but the right 
at least to some extent to deal with the property as your own”30 
 
“…the expression ‘beneficial ownership’…means ownership for your 
own benefit as opposed to ownership as trustee for another. It exists 
either where there is no division of legal and beneficial ownership or 
where legal ownership is vested in one person and the 
beneficial ownership or, which is the same thing, the equitable 
interest in the property in another.”31  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Wood Preservation Ltd v Prior (1968) 45 TC 112 
31 J. Sainsbury Plc v O’Connor (Inspector of Taxes) [1991] STC 318, CA 
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2. PRINCIPAIS CASOS INTERNACIONAIS ENVOLVENDO O CONCEITO DE 
BENEFICIÁRIO EFETIVO. 

 

2.1 Caso Indofood (2006) 
 

 Antes de mais nada, vale saber que a alíquota base de IRRF/WHT na 

Indonésia era de 20% sendo que, ante acordo internacional para evitar a dupla 

tributação, a mesma cobrava somente 10% de IRRF/WHT quando de pagamentos 

realizados às Ilhas Maurício, devendo-se ressaltar que a Indonésia posiciona-se no 

rol dos países civil law. 

 Remetendo-nos ao caso, a PT Indofood Sukses Makmur TBK ("Indofood 

Sukses"), empresa localizada na Indonésia, considerando suas atividades 

empresariais, desejava obter empréstimo. Se realizasse o referido empréstimo no 

seu próprio país, estaria sujeita ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF/WHT) 

à alíquota interna de 20%.  

 Buscando fugir dessa alíquota exorbitante, a Indofood Sukses estabeleceu 

uma subsidiária nas Ilhas Maurício - Indofood International Finance Limited 

("Indofood International") - que atuaria basicamente na questão do empréstimo, 

com a JP Morgan Chase Bank N.A atuando como trustee para os bondholders. 

 Considerando essa estrutura, os juros pagos da Indonésia para as Ilhas 

Maurício estaria sujeito à uma alíquota reduzida de IRRF/WHT de 10%, sendo que 

os juros pagos da subsidiária nas Ilhas Maurício aos beneficiários do bondholders 

não estava sujeita ao IRRF/WHT. 

 Importante deixar claro que a quantia do empréstimo realizado à Indofood 

Sukses era na verdade obtido através de um empréstimo precedente realizado 

entre a Indofood Internacional e uma empresa residente na Ilhas Maurício, sendo 

certo que a Indofood Sukses deveria realizar o pagamento dos juros para à 

Indofood International no dia 1º de cada mês e que a Indofood International 

deveria realizar o pagamento dos juros ao trustee no dia 2º. No entanto, ressalte-
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se que, na prática, o pagamento era realizado diretamente da Indonésia Sukses ao 

trustee (configurando-se, assim, uma estrutura de back-to-back loan) 

 Sucede que, em 2005, a Indonésia revogou o referido Tratado internacional 

passando a ser aplicável, portanto, a alíquota básica de 20% de IRRF/WHT ao invés 

da redução de alíquota até então vigente.  

 Registre-se que o contrato de mútuo continha previsão específica 

determinando que se a tributação dos juros fosse elevada, o mutuário era obrigado 

a aumentar proporcionalmente o valor a ser pago para que, líquido do referida 

tributação, os mutuantes recebesse o valor previamente acordado. 

 No entanto, tendo em vista que recaia sobre o mutuário um ônus 

considerável, o próprio contrato previa a possibilidade do mesmo reembolsar o 

empréstimo de forma antecipada, desde que não houvesse medidas razoáveis que 

fosse capaz de retornar à alíquota anteriormente vigente. 

 Neste cenário,  a Indofood International, que ante o aumento da tributação 

tendia a finalizar o contrato de mútuo em comento através de seu pagamento 

antecipado, alegou que não haveria meio possível de reverter à tributação inicial. 

Por outro lado, a JP Morgan, que atuava em nome dos mutuantes e, portanto, tinha 

interesse na manutenção do empréstimo, indicou a possibilidade da Indofood 

interpor uma empresa - veículo de propósito específico (SPV) - na Holanda para 

beneficiar-se do "Indonesia-Netherlands Tax Treaty" que previa a mesma alíquota 

reduzida de 10%. 

 Levando-se em consideração a operação acima esposada, segue abaixo 

quadro sinótico32 da estrutura originária e da estrutura proposta através da criação 

de uma SPV na Holanda. 

                                                 
32 O referido quadro consiste em uma adaptação do quadro constante na apresentação de Sanjay 
Mhta, sócia do Stephenson Harwood, no dia 30 de outubro de 2009, entitulado "Beneficial ownership 
in the UK - Indofood and beyond." 
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 Neste cenário, como bem resume Russo33: 

"os questionamentos perante o Tribunal de Apelação foram (i) se o 
veículo holandês de propósito específico poderia ser considerado como 
"beneficiário efetivo" nos termos do artigo 11(2) do Tratado Indonésia-
Holanda, (ii) se o veículo holandês de propósito específico seria 
considerado como residente na Holanda nos termos do Tratado 
Indonésia-Holanda, (iii) a necessidade de interposição de um veículo 
de propósito específico holandês seria considerada como constituição 
de "nova obrigação" (novação).  

 Direcionando-nos ao julgamento do caso, os juízes de primeira instância 

entenderam que se a Indofood Internacional era considerada beneficiária efetiva 

dos juros, a Dutch SPV também assim deveria ser considerada.34 

 No entanto, essa decisão foi reformulada, entendendo a Court of Appeal, de 

forma unânime, que a Dutch SPV não seria o beneficiário efetivo dos juros 

recebidos da Indofood Sukses tendo em vista que a referida Dutch company 

não deteria um full privilege dos juros recebidos, devendo repassá-los em dia 

determinado. Ademais, observaram que era proibido a mesma receber recursos de 

outras fontes, somente existindo com o propósito específico e único de obter a 

redução de alíquota prevista no tratado internacional Indonésia-Holanda35. 

 Importante mencionar que a análise da Corte do Reino Unido (UK Court of 

Appeal) levou em consideração alguns pontos por entender que uma corte da 

indonésia também os considerariam, tais como: (i) a falta de um conceito de 

beneficiário efetivo na legislação interna da Indonésia; (ii) a teoria da "substance 

over form" que de certa forma moldou parte da legislação doméstica da indonésia; 

(iii) um documento sobre beneficiário efetivo que as autoridades tributárias da 

                                                 
33 RUSSO, Antonio. Seminário Alumni Leiden de 2006: Precedentes sobre interpretação dos Tratados 
Internacionais - Caso Indofood: Conceito de Beneficiário Efetivo. Revista de Direito Tributário 
Internacional - RDTI n. 7. 
34 Interessante a observação de Philip Baker: "At first instance, Evan-Lombes J held that, if the 
Mauritian company had been the beneficial owner of the interest, so would the interposed Dutch 
company. Of course, there is a very simple answer to this: maybe the Mauritian company should not 
have been regarded as the beneficial owner in the first place." Beneficial Ownership: After Indofood. 
GITC Review. Vol. VI. Nº 1. 
35 Undoubtedly, the fact that the Dutch SPV was interposed for no legal or commercial purpose other 
than to maintain the ten per cent interest withholding tax rate in an existing corporate structure 
tainted the Court's view of the substance of the transaction. (CHUA, Chia-yi e PETERS, Mathew. 
Indofood: A Futile Search for "Beneficial Owner". 2008) 
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Indonésia emitiu em julho de 2005 após protocolo de consulta pela Indofood sobre 

a utilização de uma Dutch SPV no caso em comento. 

 

2.2 França (Royal Bank of Scotland 2006) 

  

 Trata-se o presente caso sobre a possibilidade de se aplicar o limite da 

alíquota de IRRF/WTH previsto no Tratado França-UK quando da distribuição de 

dividendos entre uma subsidiária Francesa ao Bank of Scotland, levando-se em 

consideração um acordo de usufruto firmado entre a matriz da empresa francesa 

localizada nos EUA e o referido Banco. 

 Em maiores detalhes, em 1992 uma parent company localizada nos Estados 

Unidos da América ("U.S Parent Company")firmou um contrato de usufruto com o 

Royal Bank of Scotland ("RBS"), através do qual o banco adquiriu o usufruto das 

novas emissões de ações preferenciais sem direito a voto da sua subsidiaria 

francesa ("FRS") por um período de 3 anos, recebendo, assim, dividendos líquidos 

de impostos já previamente determinados. Complementarmente, importante 

mencionar que a U.S Parent Company detinha 100% das ações ordinárias da 

subsidiária francesa. 

 Quando a FRS distribuiu dividendos para o Bank of Scotland, houve a 

tributação de IRRF/WTH à alíquota de 25%. No entanto, tendo em vista expressa 

previsão do artigo 9(6) da Convenção França-UK que estabelecia o limite de 15%, 

em 1993, o RBS exigiu da França a restituição do valor cobrado a maior - ou seja, 

dos 10% excedentes ao limite de 15%.  Ademais, o RBS também exigiu o crédito 

fiscal previsto no artigo 9(7) do Tratado.  

 O Fisco Francês rejeitou o pedido do RBS alegando que o beneficiário efetivo 

dos dividendos distribuídos não era o RBS localizado no Reino Unido, mas sim a U.S 

Parent Company, constatando ainda que o preço pago pelo RBS à U.S Parent 

Company correspondia ao montante dos dividendos líquido concluindo que a 

transação deveria ser considerada como um empréstimo provido pela RBS ao U.S 
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Parent Company por um período de três anos e remunerado pelo pagamento do 

crédito fiscal para o RBS. 

 A Supreme Administrative Court, analisando a estrutura em comento, 

reconheceu que o contrato de usufruto na verdade consistia em um empréstimo 

entre o RBS e a U.S Company, estabelecendo ainda que os benefícios previstos no 

Tratado França-UK, em especial a redução da alíquota do IRRF/WTH e transferência 

do crédito fiscal, somente poderia ser garantido ao beneficiário efetivo dos 

dividendos. 

 A Corte ainda alegou que o contrato de usufruto tinha como fundamento 

aspectos exclusivamente fiscais, como o benefício especifico da transferência do 

crédito fiscal previsto no Tratado internacional França-UK, mas que não era previsto 

no Tratado França-US. 

 Destarte, a Corte entendeu que o acordo na verdade revelava que o 

beneficiário efetivo dos dividendos, era, de fato, a US Parent Company, que 

delegava para sua subsidiária francesa o repagamento do empréstimo contratado 

com o RBS. 

 

2.3 Caso Prévost (2008) 
 
 
 O presente caso versa sobre a definição e aplicabilidade do instituto 

beneficiário efetivo considerando a distribuição de dividendos por sociedade 

residente no Canadá para holding holandesa. Esta, por sua vez, efetuava a 

distribuição de parte dos mesmos dividendos aos seus sócios com residência na 

Inglaterra e Suécia aplicando alíquotas reduzidas de até 5% do Imposto de Renda 

Retido na Fonte (IRRF/WHT) ante disposição do tratado firmado entre o Canadá e a 

Holanda. 

 Melhor explicando, a Prévost ("Prévost"), empresa canadense, efetuava 

distribuição de dividendos a sua sócia integral Prévost Holding BV ("PHBV") com 

residência na Holanda, que, por sua vez, distribuía parte dos dividendos a seus 



 

 

sócios (i) Volvo Bussar A.B ("Volvo") com residência na Suécia e (ii) Henlys Group 

PLC ("Henlys") com residência no Reino Unido. 

 Por meio dessa estrutura, a Prévost

especialmente por meio dos parágrafos 2º e 3º do artigo 10, permitia a aplicação 

de alíquota reduzida de até 5% de IRRF/WHT 

10% e 15% - quando da remessa de dividendos

("PHBV"). 

 Neste contexto, basicamente, teríamos a seguinte estrutura:

 Por outro lado, na visão do fisco canadense, as beneficiárias dos dividendos 

eram, na verdade, as sócias da holding holandesa ("Volvo" e "Henlys") que, por 

satisfazer requisitos de residência em países estranhos aos dos Estados

Acordo de Bitributação, não deveriam beneficiar

 Ademais, faz-se importante mencionar alguns pontos sobre a estrutura 

societária envolvida no caso em

                                                
36 A Prévost distribuiu dividendos para a PHBV nos anos de 1996, 1997, 1998 e 1999, aplicando alíquota de 5% de 
IRRF/WHT  em todos os anos com exceção do ano de 1996 que recebeu a referida tributação na fonte à alíquota de 
6%.  

sócios (i) Volvo Bussar A.B ("Volvo") com residência na Suécia e (ii) Henlys Group 

nlys") com residência no Reino Unido.  

Por meio dessa estrutura, a Prévost entendia que o Acordo Canadá

especialmente por meio dos parágrafos 2º e 3º do artigo 10, permitia a aplicação 

de alíquota reduzida de até 5% de IRRF/WHT - ao invés das alíquotas normais de 

quando da remessa de dividendos36 do Canadá (P

Neste contexto, basicamente, teríamos a seguinte estrutura:

Por outro lado, na visão do fisco canadense, as beneficiárias dos dividendos 

eram, na verdade, as sócias da holding holandesa ("Volvo" e "Henlys") que, por 

er requisitos de residência em países estranhos aos dos Estados

Acordo de Bitributação, não deveriam beneficiar-se da referida alíquota reduzida.

se importante mencionar alguns pontos sobre a estrutura 

societária envolvida no caso em análise.  

         
A Prévost distribuiu dividendos para a PHBV nos anos de 1996, 1997, 1998 e 1999, aplicando alíquota de 5% de 

IRRF/WHT  em todos os anos com exceção do ano de 1996 que recebeu a referida tributação na fonte à alíquota de 

37 

sócios (i) Volvo Bussar A.B ("Volvo") com residência na Suécia e (ii) Henlys Group 

entendia que o Acordo Canadá-Holanda, 

especialmente por meio dos parágrafos 2º e 3º do artigo 10, permitia a aplicação 

ao invés das alíquotas normais de 

do Canadá (Prévost) à Holanda 

Neste contexto, basicamente, teríamos a seguinte estrutura: 

 

Por outro lado, na visão do fisco canadense, as beneficiárias dos dividendos 

eram, na verdade, as sócias da holding holandesa ("Volvo" e "Henlys") que, por 

er requisitos de residência em países estranhos aos dos Estados-parte no 

se da referida alíquota reduzida. 

se importante mencionar alguns pontos sobre a estrutura 

A Prévost distribuiu dividendos para a PHBV nos anos de 1996, 1997, 1998 e 1999, aplicando alíquota de 5% de 
IRRF/WHT  em todos os anos com exceção do ano de 1996 que recebeu a referida tributação na fonte à alíquota de 
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 Em 1995, a Prévost teve suas ações vendidas para a Volvo e para a Henlys, 

ficando a Volvo, através de um acordo de acionistas, responsável por constituir 

uma sociedade na Holanda para que fosse possível transferir para a referida 

sociedade todas as ações da Prévost por ela adquiridas. 

 Neste cenário, as ações da Prévost que pertenciam a Volvo foram 

integralizadas na PHBV, havendo ainda a transferência, pela Volvo, de parte das 

ações da PHBV à Henlys no montante adequado para a Volvo deter 51% da nova 

empresa holandesa e a Henlys deter 49%. 

 Adicionalmente, vale anotar que (i) a Prévost, a PHBV e as demais 

subsidiárias firmaram acordo de acionista prevendo que no mínimo 80% dos 

respectivos lucros deveriam ser distribuídos aos acionistas; (ii) os diretores da 

Prévost e da PHBV eram os mesmos; (iii) a PHBV não possui funcionários na 

Holanda. 

 Nada obstante, registre-se que a Volvo e a Henlys alegaram que a escolha do 

país de residência da Holding levou em consideração a necessidade de ser um país 

na Europa mas que, para evitar conflitos, não poderia ser sueca (residência da 

"Volvo") nem inglesa (residência da "Henlys"). Admitiram ainda que questões 

fiscais foram levadas em consideração mas que não foram preponderantes na 

escolha da residência da nova empresa, sendo eleita a Holanda, basicamente, pelo 

fato da mesma possuir um sistema notavelmente favorável às Holdings.  

 A Prévost contou com a participação de renomados juristas em sua defesa, 

concluindo o Prof. Stef van WEEGHEL, Rogier Raas e Daniel Luthi ser a PHBV 

beneficiária efetiva, destacando, dentre os argumentos, que de acordo com a 

legislação holandesa era necessário a autorização dos diretores da PHBV para 

pagamento dos dividendos;  

 Neste cenário, remetendo-nos à decisão da Corte Fiscal do Canadá, esta 

entendeu que a PHBV era a beneficiaria efetiva entendendo que não havia 

provas de que os dividendos pagos à PHBV eram destinados automaticamente às 

subsidiárias Henlys e Volvo, ressaltando que era necessário, para a referida 
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distribuição ocorrer, que os diretores reconhecessem a existência de dividendos 

excedentes e que os acionistas aprovassem a transferência.  

 O Fisco canadense recorreu da decisão da Corte Fiscal do Canadá mas esta 

considerou improcedente a apelação. O Federal Court of Appeal do Canadá 

entendeu que: 

(a) the relationship between Prévost Holding and its shareholders is not 
one of agency, or mandate nor one where the property is in the name 
of a nominee (paragraph 100); 

(b) the corporate veil should not be pierced because Prévost Holding is 
not “a conduit for another person”, cannot be said to have “absolutely 
no discretion as to the use or application of funds put through it as a 
conduit” and has not “agreed to act on someone else’s behalf pursuant 
to that person’s instructions without any right to do other than what 
that person instructs it, for example a stockbroker who is the registered 
owner of the shares it holds for clients” (paragraph 100); 

(c) there is no evidence that Prévost Holding was a conduit for Volvo 
and Henlys and there was no pre-determined or automatic flow of funds 
to Volvo and Henlys (paragraph 102); 

(d) Prévost Holding was a statutory entity carrying on business 
operations and corporate activity in accordance with the Dutch law 
under which it was constituted (paragraph 103); 

(e) Prévost Holding was not party to the Shareholders’ Agreement 
(paragraph 103); 

(f) neither Henlys nor Volvo could take action against Prévost Holding 
for failure to follow the dividend policy described in the Shareholders’ 
Agreement (paragraph 103); 

(g) Prévost Holding’s Deed of Incorporation did not obligate it to pay 
any dividend to its shareholders (paragraph 104); 

(h) when Prévost Holding decides to pay dividends, it must pay the 
dividends in accordance with the Dutch law (paragraph 104); 

(i) Prévost Holding was the registered owner of Prévost shares, paid for 
the shares and owned the shares for itself; when dividends are received 
by Prévost Holding in respect of shares it owns, the dividends are the 
property of Prévost Holding and are available to its creditors, if any, 
until such time as the management board declares a dividend and the 
dividend is approved by the shareholders (paragraph 105). 
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3. Da aplicação do conceito de Beneficiário Efetivo no Brasil (país de 
origem civil law) e nos países common law. 
 
 

 Em uma primeira instância, faz-se imperioso ressaltar que no Brasil há 

referências legislativas ao beneficiário efetivo - a primeira aparece no parágrafo 4º 

do artigo 24 da Lei 9430 de 1996, incluído pela Lei 11.727/2008: 

 
"Art. 24. As disposições relativas a preços, custos e taxas de juros, 
constantes dos arts. 18 a 22, aplicam-se, também, às operações 
efetuadas por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no 
Brasil, com qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que não 
vinculada, residente ou domiciliada em país que não tribute a renda ou 
que a tribute a alíquota máxima inferior a vinte por cento. 
§ 1º Para efeito do disposto na parte final deste artigo, será 
considerada a legislação tributária do referido país, aplicável às 
pessoas físicas ou às pessoas jurídicas, conforme a natureza do ente 
com o qual houver sido praticada a operação. 
§ 2º No caso de pessoa física residente no Brasil: 
I - o valor apurado segundo os métodos de que trata o art. 18 será 
considerado como custo de aquisição para efeito de apuração de 
ganho de capital na alienação do bem ou direito; 
II - o preço relativo ao bem ou direito alienado, para efeito de 
apuração de ganho de capital, será o apurado de conformidade com o 
disposto no art. 19; 
III - será considerado como rendimento tributável o preço dos serviços 
prestados apurado de conformidade com o disposto no art. 19; 
IV - serão considerados como rendimento tributável os juros 
determinados de conformidade com o art. 22. 
§ 3º Para os fins do disposto neste artigo, considerar-se-á 
separadamente a tributação do trabalho e do capital, bem como as 
dependências do país de residência ou domicílio. (Incluído pela Lei nº 
10.451, de 2002) 
§ 4o  Considera-se também país ou dependência com 
tributação favorecida aquele cuja legislação não permita o 
acesso a informações relativas à composição societária de 
pessoas jurídicas, à sua titularidade ou à identificação do 
beneficiário efetivo de rendimentos atribuídos a não 
residentes. (Incluído pela Lei nº 11.727, de 2008)" 
 

 A segunda e última referência legal ao beneficiário efetivo aparece no artigo 

26 da Medida Provisória 472 de 2009, convertida em 2010 na Lei 12.249: 

"Art. 26.  Sem prejuízo das normas do Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Jurídica - IRPJ, não são dedutíveis, na determinação do lucro 
real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, 
as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou 
remetidas a qualquer título, direta ou indiretamente, a pessoas físicas 
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ou jurídicas residentes ou constituídas no exterior e submetidas a um 
tratamento de país ou dependência com tributação favorecida ou sob 
regime fiscal privilegiado, na forma dos arts. 24 e 24-A da Lei nº 
9.430, de 27 de dezembro de 1996, salvo se houver, 
cumulativamente: 
I - a identificação do efetivo beneficiário da entidade no exterior, 
destinatário dessas importâncias; 
II - a comprovação da capacidade operacional da pessoa física ou 
entidade no exterior de realizar a operação; e 
III - a comprovação documental do pagamento do preço respectivo e 
do recebimento dos bens e direitos ou da utilização de serviço. 
§ 1o  Para efeito do disposto no inciso I do caput deste artigo, 
considerar-se-á como efetivo beneficiário a pessoa física ou 
jurídica não constituída com o único ou principal objetivo de 
economia tributária que auferir esses valores por sua própria 
conta e não como agente, administrador fiduciário ou 
mandatário por conta de terceiro. 
§ 2o  O disposto neste artigo não se aplica ao pagamento de juros 
sobre o capital próprio de que trata o art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de 
dezembro de 1995. 
§ 3o  A comprovação do disposto no inciso II do caput deste artigo não 
se aplica no caso de operações: 
I - que não tenham sido efetuadas com o único ou principal objetivo 
de economia tributária; e 
II - cuja beneficiária das importâncias pagas, creditadas, entregues, 
empregadas ou remetidas a título de juros seja subsidiária integral, 
filial ou sucursal da pessoa jurídica remetente domiciliada no Brasil e 
tenha seus lucros tributados na forma do art. 74 da Medida Provisória 
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001." 

 Nessa última, ressalte-se, temos o único conceito legal de beneficiário efetivo 

previsto em nosso ordenamento jurídico. No entanto, como o próprio parágrafo 

único determina, o conceito somente se aplica à hipótese do caput do artigo 26.  

 Nesse ínterem, vale a observação de João Dácio Rolim37: 

"Aparentemente, o seu conceito é restrito a remessa para países para 
países de regime tributário favorecido e seria ainda duvidosa a sua 
aplicação a convenções celebradas antes da sua entrada em vigor em 

                                                 
37 "Aparentemente, o seu conceito é restrito a remessa para países para países de regime tributário 
favorecido e seria ainda duvidosa a sua aplicação a convenções celebradas antes da sua entrada em 
vigor em 2009, a não ser que fosse em linha com um conceito fiscal internacional, exigido pelo 
contexto dos tratados, conforme exposto anteriormente. E este alinhamento em princípio sendo 
possível daria um pouco mais de clareza e segurança, embora possa ser difícil determinar algumas 
vezes quando está presente o "principal objetivo de economia tributária" e não outra razão econômica 
relevante em circunstâncias mais complexas. Por exemplo, se um contribuinte muito rico compra uma 
ilha no Caribe ou nas Ilhas Maurício (que tem uma boa rede de tratados fiscais) e lá passa a residir e 
gerir seus investimentos ao redor do mundo, será difícil alegar que não seria o beneficiário efetivo dos  
seus rendimentos, ainda que muito provavelmente tenha mudado para lá por razões fiscais." (RDDT, 
179) 
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2009, a não ser que fosse em linha com um conceito fiscal 
internacional, exigido pelo contexto dos tratados, conforme exposto 
anteriormente. E este alinhamento em princípio sendo possível daria 
um pouco mais de clareza e segurança, embora possa ser difícil 
determinar algumas vezes quando está presente o "principal objetivo 
de economia tributária" e não outra razão econômica relevante em 
circunstâncias mais complexas. Por exemplo, se um contribuinte muito 
rico compra uma ilha no Caribe ou nas Ilhas Maurício (que tem uma 
boa rede de tratados fiscais) e lá passa a residir e gerir seus 
investimentos ao redor do mundo, será difícil alegar que não seria o 
beneficiário efetivo dos seus rendimentos, ainda que muito 
provavelmente tenha mudado para lá por razões fiscais." 

  

 Nada obstante, observe-se abaixo a relação de países com os quais o Brasil 

possui acordo para evitar bitributação, destacando-se que somente a Argentina, 

Áustria, Dinamarca, Espanha, França, Japão, Luxemburgo e Suécia não possuem 

previsão específica referente ao beneficiário efetivo: 

 

TDT com cláusula referente 
ao Beneficiário Efetivo 

TDT sem cláusula referente 
ao Beneficiário Efetivo 

África do Sul 
Bélgica 
Canadá 
Chile 
China 
Coréia 
Equador 
Filipinas 
Finlândia 
Hungria 
Índia 
Israel 
Itália 
México 
Noruega 

Países Baixos 
Peru 

Portugal 

Argentina 
Áustria 

Dinamarca 
Espanha 
França 
Japão 

Luxemburgo 
Suécia 

 Registre-se ainda que até o presente momento não há na jurisprudência 

administrativa e judicial brasileira caso relevante dispondo sobre o conceito de 

beneficiário efetivo. O único caso que localizamos sobre a matéria refere-se a um 

julgamento de primeira instância da Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte 

(DRFJ/BH), número 8.993 proferido em 20.07.2005 - conforme ementa abaixo:  
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"REMESSAS DE JUROS PARA O EXTERIOR - APLICAÇÃO DE 
CONVENÇÃO INTERNACIONAL PARA EVITAR BITRIBUTAÇÃO - Na 
remessa de juros para país com o qual o Brasil tenha assinado 
convenção internacional para evitar dupla tributação , o IRRF só incide 
à alíquota reduzida eventualmente prevista nessa convenção se o 
remetente comprovar que o efetivo beneficiário dos juros é 
residente naquele país para efeito de tributação pelo imposto sobre 
rendimentos. MULTA ISOLADA PELO RECOLH IMENTO EM ATRASO DE 
TRIBUTO SEM O ACRÉSCIMO DE MULTA DE MORA - Sujeita-se a multa 
de 75% do valor do principal recolhido, exigida isoladamente em 
lançamento de ofício, o contribuinte que pagar em atraso imposto ou 
contribuição sem o acréscimo de multa de mora." 

 O caso ementado acima versa sobre a remessa de juros considerando o 

Tratado Brasil-Japão de 1967 e, de certa forma, é interessante na medida em que 

menciona a condição de beneficiário efetivo mesmo não havendo previsão 

específica no referido Tratado sobre o instituto em comento.  

 Alias, a falta de previsão sobre beneficiário efetivo no Tratado Brasil-

Japão foi exatamente o fundamento da reforma da decisão acima pelo 1º 

Conselho de Contribuintes em 2009 - conforme ementa infra-transcrita. 

"IRRF. REMESSA DE JUROS DECORRENTES DE EUROBONDS 
(FLOATING RATE NOTES). AGENTE PAGADOR RESIDENTE NO JAPÃO. 
TRATADO BRASILJAPÃO. APLICABILIDADE. 

O tratado para evitar a dupla tributação celebrado entre Brasil e Japão 
é aplicável às remessas de juros efetuadas a agentes pagadores 
residentes no Japão, ainda que o beneficiário efetivo esteja localizado 
em outro país. 

Não há, no referido tratado, cláusula que estabeleça a 
necessidade de o residente no Japão ser o beneficiário efetivo 
dos juros, como aquelas contidas em várias convenções 
celebradas pelo Brasil. 

Hipótese em que a remessa foi realizada a titulo de juros a agente 
pagador residente no Japão, nos exatos termos dos contratos de 
câmbio e dos certificados de registro de capital estrangeiro acostados 
aos autos. 

Na emissão de eurobonds, o agente pagador exerce funções bem 
definidas, não se podendo dizer que tenha sido incluído na operação 
apenas para ensejar a aplicação do Tratado Brasil-Japão.  

Ainda que se pudesse entender hipoteticamente que teria havido 
abuso de formas jurídicas, o parágrafo único do artigo 116 do CTN 
somente poderá ser aplicado após a promulgação da lei ordinária nele 
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mencionada, ao contrário do que ocorre nas hipóteses de dolo, fraude 
e simulação, inexistentes no caso dos autos." 

  Infelizmente, o Conselho ao afastar a aplicação do conceito de beneficiário 

efetivo acabou abstendo-se de pronunciar sobre o mesmo - ou seja, o acórdão não 

analisou o conceito de beneficiário efetivo. 

 Adicionalmente, em recente Solução de Consulta de número 65 de 2011, os 

fiscais da 7ª Região Fiscal da RFB acabou oferecendo uma definição de beneficiário 

efetivo para o caso específico em que analisava, conforme se verifica abaixo: 

"Ementa: FRETE. TRANSPORTE INTERNACIONAL. PESSOA JURÍDICA 
COM SEDE NO EXTERIOR. CONTRIBUINTE. 

Em se tratando de rendimentos pagos, remetidos, creditados, 
empregados ou entregues, por fonte situada no País, a pessoa jurídica 
residente no exterior, o contribuinte do IRRF é o beneficiário 
efetivo da renda (titular), isto é, aquele que tem relação 
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato 
gerador, sendo irrelevantes as convenções particulares, 
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, 
porquanto estas não podem ser opostas à Fazenda Pública, 
para modificar a definição legal do sujeito passivo das 
obrigações tributárias correspondentes."   

 Antes da referida Solução de Consulta, a 8ª Região Fiscal já havia se 

pronunciado sobre beneficiário efetivo na Solução de Consulta nº 209 de 2005  - 

veja-se: 

"Ementa: FRETE RELATIVO À IMPORTAÇÃO - Transporte Realizado por 
Companhia Aérea Estrangeira. 

SUJEITO PASSIVO Nas operações de importação em que o frete é 
contratado na modalidade ("freight collect"), isto é, pago no Brasil a 
um representante do transportador, considera-se contribuinte do 
imposto de renda na fonte o beneficiário efetivo da renda 
(titular), ou seja, a companhia aérea que realizou o transporte 
de mercadorias, sendo irrelevante o lugar geográfico onde é 
pago o frete."  

 A problemática que envolve a aplicação do conceito de beneficiário efetivo no 

Brasil - e em qualquer outro país civil law - subsume-se às seguintes questões:  

(i) A aplicação do conceito de beneficiário efetivo exige necessariamente 

sua respectiva previsão específica em lei doméstica? 
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(ii) A aplicação do conceito de beneficiário efetivo exige necessariamente 

sua respectiva previsão específica no Tratado Internacional celebrado? 

(iii) A aplicação do conceito de beneficiário efetivo exige necessariamente 

sua respectiva previsão em lei doméstica e a sua correspondente previsão 

no Tratado Internacional celebrado?  

 A resposta das perguntas acima formuladas são divergentes na doutrina 

brasileira e mundial. 

 De acordo com BICHARA38, a aplicação da cláusula de beneficial owner 

depende, internamente, da existência de norma antielisiva que possibilite a 

desconsideração de determinado beneficiário de renda. 

 De fato, o argumento de BICHARA merece nossa atenção. O parágrafo único 

do artigo 116 do Código Tributário Nacional39, introduzido pela Lei Complementar 

104 de 2001, dispõe que: 

"Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá 
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a 
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo 
ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação 
tributária, observados os procedimentos a serem 
estabelecidos em lei ordinária." 

 No entanto, como se pode depreender da própria norma, aguarda-se sua 

regulamentação para que possa produzir efeito. Interessante neste momento os 

ensinamentos de Paulo de Barros Carvalho40 - veja-se: 

"Pode acontecer que uma norma válida assumo o inteiro teor de sua 
vigência, mas por falta de outras regras regulamentadoras, de igual ou 
inferior hierarquia, não possa juridicizar o fato, inibindo-se a 
propagação de seus efeitos. Ou ainda, pensemos em normas que 
façam a previsão de ocorrências factuais possíveis, mas, tendo em 
vista dificuldades de ordem material, inexistam condições para que se 
configure em linguagem a incidência jurídica. Em ambas as hipóteses 
teremos uma norma válida dotada de vigência plena, porém 

                                                 
38 BICHARA, Luiz Gustavo A. S. Conflitos na Atribuição de Renda. Documento apresentado no Instituo 
Brasileiro de Mercados Capitais (IBMEC)  São Paulo. 
39 Lei 5172 de 1966 
40 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 16 ed. São Paulo: Saraiva 2004. 
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impossibilitada de atuar. Chamaremos isso de 'ineficácia técnica". 
Tércio Sampaio Ferraz Jr. utiliza 'ineficácia sintática' no primeiro 
exemplo, e ineficácia semântica no segundo. As normas jurídicas são 
vigentes, os eventos do mundo social nelas descritos se realizam, 
contudo as regras não podem jurisdicizá-los e os efeitos prescritos 
também não se irradiam. Falta a essa normas sua "eficácia técnica". 

 A doutrina parece ser unânime no sentido acima apresentado, chegando Ives 

Gandra a alegar que "a eficácia da norma é futura e condicionada, não podendo, 

pois, dar suporte a qualquer ação fiscal para fazê-la efetiva, sem lei que crie os 

procedimentos pertinentes para tal fim".41 

 Não cabe a este trabalho esmiuçar a questão por ora em comento - aqui 

deve-se somente registrar que no Brasil há, desde 2004, norma antielisiva que, 

entretanto, encontra-se ineficaz.  

 Neste viés, para os que defendem a necessidade de legislação doméstica 

prevendo o instituto do beneficiário efetivo, no Brasil, impossível seria a sua 

aplicação. 

 BICHARA não segue solitário neste entendimento. ANDRÉ CARVALHO 

comenta que: 

"(...) o conceito de beneficiário efetivo terá de ser definido segundo 
a lei interna, tendendo a se igualar ao conceito de beneficiário legal. 
Assim, perde força a cláusula. (...) 

Num contexto brasileiro de potencial aplicação de cláusula interna 
anti-elisiva, face a inexistência de norma (lei ordinária) 
regulamentadora, há que se encarar as cláusulas de beneficiário 
efetivo cum granun salis: as disposições convencionais não poderão 
impor um tratamento mais gravoso ao contribuinte residente no Brasil, 
valendo apenas como limite de imposição das regras convencionais a 
determinadas classes de rendimento envolvendo contribuintes com 
estruturas artificiais de interposição de pessoas. 42 

 CATÃO43, com bastante propriedade, nos ensina:  

                                                 
41 MARTINS. Ives Gandra da Silva. Norma anti-elisão tributária e o princípio da legalidade, à luz da 
segurança jurídica. RDDT 119. Agosto de 2005.  
42 CARVALHO, André de Souza e OLIVEIRA, André Gomes. In: Curso de Direito Tributário Brasileiro. 
Quartier Latin. RJ. Capítulo 17 - Planejamento Tributário Internacional. 3ª edição. pag. 564. 
43 CATÃO, Marcos André Vinhas. Pagamento de Juros a não residentes ("paying agents") à luz das 
convenções internacionais sobre dupla tributação assinadas pelo Brasil - a cláusula do "beneficiário 
efetivo" e o critério de conexão em face da legislação brasileira atinente ao imposto de renda retido na 
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"Primeiramente no caso das convenções sem a referida cláusula, a 
questão se torna mais singela, posto que impor tal desconsideração 
significaria claramente estar se procedendo não somente a um desvio 
exegético por parte do intérprete administrativo, como vera violação 
das disposições de uma dada convenção. Com efeito, além da cláusula 
de beneficiário efetivo não poder ser considerada por si só como um 
princípio atinente ao direito tributário internacional, que lhe assegure a 
sua incorporação implícita a todos os tratados de uma determinada 
jurisdição, configurar-se-ia, in casu, a aplicação de uma regra 
específica antielusiva, sem suporte no ordenamento interno 

(...) 

Em segundo plano, no caso das convenções com a presença da aludida 
cláusula, embora o tema se torne aparentemente mais tormentoso, 
não menos verdade é que, também, aqui inexiste espaço para sua 
eficácia plena e imediata.  

(...) 

A cláusula de beneficiário efetivo, por sua vez, não sobrevive 
sem o mínimo de regulamentação interna, que deverá partir, 
sem dúvida da legislação stricto sensu (legislador ordinário). 

(...) 

a aplicação da cláusula de "beneficiário efetivo", derrogando 
unilateralmente e sem contrapartida de substrato legal, as hipóteses 
de incidência, pagamento ou crédito, deve ser enfrentada sobre a 
realidade da ineficácia no Brasil, de uma cláusula geral antielusiva. É 
que em face da ausência de regulamentação do art. 116, parágrafo 
único, do CTN, nos parece praticamente clarividente que a 
desconsideração do local de pagamento ou crédito constitui em 
hipótese de requalificação por parte da Administração. 

 XAVIER, por sua vez, em argumento diametralmente oposto ao 

suprademonstrado dispõe que: 

"Mesmo, porém, nas Convenções que não adotam o conceito de 
beneficiário efetivo, a sua aplicabilidade depende de que a pessoa 
residente seja o "beneficiário", isto é, o titular do direito de 
rendimento.44 

 Essa opinião, na verdade, é a mais aceita entre os países europeus e 

especialmente os de origem common law. Neste sentido pode-se exemplificar: 

                                                                                                                                                             
fonte. In: Repertório de Jurisprudência IOB - 1ª quinzena de Janeiro de 2004. n 1/2004 - Volume 1 - 
Tributário Constitucional e Administrativo. 
44 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. Forense. Rio de janeiro. 2010. 
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"La mayor parte de la doctrina ha optado por la segunda postura: una 
interpretación en base al contexto. Considera que el contexto de los 
Convenios de Doble Imposición exige que este concepto deba 
interpretarse de forma autónoma, con el fin de garantizar que los 
convenios se apliquen de modo uniforme por los Estados que forman 
parte del mismo. Hay que tener en cuenta que la remisión al 
Derecho interno puede que no constituya siempre un recurso 
adecuado en esta materia puesto que la mayoría de los 
ordenamientos no prevén un concepto similar."45 

 VOGEL, há tempo já alertava que a aplicação do conceito de beneficiário 

efetivo não dependia de previsão expressa nos tratados internacionais tendo em 

vista deve-se considerar, antes de mais nada, os princípios gerais de abuso dos 

tratados. 

"Despite the fact that this term (beneficial owner) was not included in 
OECD MC 62, the DTCs which followed that early model convention 
will nevertheless normally not lead to any different  result, on 
account of general principles on the abuse of treaties.46  

 TAVOLARO47, comentando a assertiva de VOGEL, complementa: 

"Isso porque, para Vogel, os TDT subordinam-se a uma cláusula geral 
de prevalência da substância sobre a forma, na mesma posição se 
situando David Ward, para quem o abuso de direito é princípio do 
direito internacional (não do direito tributário internacional) pois o 
largo uso de cláusulas domésticas antiabuso por inúmeros países 
conduz ao reconhecimento da existência desse princípio como 
apropriado para interpretar e aplicar as normas de tratados 
internacionais. 
 
Gerhard Kraft e Van Weeghel, no entanto, rejeitam a teoria da 
existência de uma norma antiabuso não escrita presente nos TDT, 
embora reconheça este último que a maioria dos autores entende que 
as normas domésticas antiabuso podem ser aplicadas." 

 

 Não obstante as duas vertentes doutrinárias demonstradas, há ainda aqueles 

que reconhecem que a aplicabilidade do termo beneficiário efetivo depende 

                                                 
45 MORALES, Aída Ceballos Morales. El concepto de beneficiario efectivo y su jurisprudencia. Trabajo 
presentado al XI Curso de Alta Especialización en Fiscalidad Internacional celebrado en la Escuela de la 
Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales en el primer semestre de 2009. 
46 VOGEL, Klaus. et al. Double Taxation Conventions. Kluwer: The Hague, 1997, 3a Ed. 
47 TAVOLARO, Agostinho Toffoli. Beneficiário Efetivo. Revista Tributária e de Finanças Públicas. Vol. 
52. 2009. 
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somente de sua previsão nos acordos internacionais. Neste momento, tem-se, por 

exemplo, MOREIRA JUNIOR: 

"Cabe aos Estados, no âmbito das Convenções bilaterais, 
determinar politicamente se há a necessidade de combate ao 
treaty shopping vis-à-vis o tipo de investimentos (de boa-fé ou não) 
que se espera obter com a promulgação de um Acordo para evitar a 
bitributação (...) A utilização da legislação interna, no entanto, pode 
gerar um problema de interpretação, na medida em que a norma 
tenha um significado no Direito Interno e outro distinto no Direito 
Internacional Público, o que pode diminuir a eficácia no combate ao 
Treaty Shopping. 48 

 Aparentemente, TAVOLARO49 tende a concordar MOREIRA JUNIOR, veja-se:  

"Em nosso entender a ausência da referência a beneficiário 
efetivo nos TDT não redunda em abuso, mas sim em 
planejamento tributário legítimo (...) A invocação do conceito de 
beneficiário efetivo, na aplicação dos TDT em que a ele 
referência não há, descabe inteiramente a nosso ver, colocando-
nos nosoutros na posição minoritária da doutrina, que não vê o 
conceito, de per se, como bastante para se atingir a conclusão 
pela existência de abuso do uso do TDT" 

 Em nossa opinião, seguindo a posição majoritária, nos países common law de 

fato há fortes argumentos para se defender a aplicabilidade do conceito de 

beneficiário efetivo mesmo quando inexistente cláusula de beneficiário efetivo nos 

tratados internacionais. A lógica do common law, permite essa linha de raciocínio.  

 Entretanto, no que pese os países de origem romanística, a conclusão toma 

outro rumo. Há, neste sistema jurídico, um apelo pela expressa previsão legal que 

deve preceder às obrigações e deveres bem como à exigência de direitos. 

 Como já antecipado, no Brasil, desde 2004 aguarda-se a regulamentação da 

cláusula antielisiva estatuída no CTN, sem a qual, permanece a mesma ineficaz.    

 Posiciona-se como incoerente à estrutura jurídico-normativa brasileira a 

aplicação de um conceito sem seu respectivo antecessor legal. A partir da referida 

                                                 
48 JUNIOR, Gilberto de Castro Moreira; PEIXOTO, Marcelo Magalhães (et al.). Direito Tributário 
Internacional. MP Editora. São Paulo. 2006 
49 TAVOLARO, Agostinho Toffoli. Beneficiário Efetivo. Revista Tributária e de Finanças Públicas. Vol. 52. 
2009. 
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regulamentação, basta que o tratado de direito tributário contenha a cláusula de 

beneficiário efetivo para que ela seja aplicável. 

 Desta forma, para a devida aplicação do conceito de beneficiário efetivo no 

Brasil, deve-se, em primeiro lugar regulamentar o parágrafo único do artigo 116 do 

CTN e, ainda, (ii) estar a cláusula de beneficiário efetivo prevista no Tratado de 

Direito Tributário.  

 Ressalte-se que sem a referida previsão no TDT, a cláusula antielisiva resta-

se sem eficácia tendo em vista que deve-se primar pelo pact sunt servanda. Neste 

sentido veja o que discorre TÔRRES: 

"Por consequência, não pode ser aplicado direito interno para 
desautorizar cláusula de um acordo, salvo quando este expressamente 
contiver um dispositivo autorizando a hipótese, porque, quando não 
houver regra expressa em contrário, o princípio pact sunt servanda 
deve ser respeitado, de modo a atribuir as vantagens do acordo 
mesmo a terceiros interpostos sem finalidade negocial"50  

 Não obstante o argumento acima esposado, faz-se de suma importância 

ainda notar que o Brasil é signatário da Convenção de Viena sobre o Direito dos 

Tratados desde 2009 - aprovada pelo Decreto Legislativo n. 496/2009. A referida 

Convenção é importante na medida traz algumas considerações a respeito da 

interpretação dos tratados internacionais.  

 A seção 3 da Convenção de Viena, que dispõe sobre a interpretação de 

tratados, nos direciona para uma interpretação de acordo com a boa fé, devendo-

se considerar ainda o contexto, objetivo e finalidade do tratado. Assim, 

percebe-se que há um afastamento do significado literal dos termos em um tratado 

sendo preferível uma interpretação de acordo com o propósito e contexto do 

tratado. Veja:  

 
S E Ç Ã O 3 - Interpretação de Tratados 
 
Artigo 31 Regra Geral de Interpretação 
 

                                                 
50 TORRES, Heleno. Direito Tributário Internacional. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2001. 
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1. Um tratado deve ser interpretado de boa fé segundo o sentido 
comum atribuível aos termos do tratado em seu contexto e à luz de 
seu objetivo e finalidade. 
2. Para os fins de interpretação de um tratado, o contexto 
compreenderá, além do texto, seu preâmbulo e anexos: 
a) qualquer acordo relativo ao tratado e feito entre todas as partes em 
conexão com a conclusão do tratado; 
b) qualquer instrumento estabelecido por uma ou várias partes em 
conexão com a conclusão do tratado e aceito pelas outras partes como 
instrumento relativo ao tratado. 
3. Serão levados em consideração, juntamente com o contexto: 
a) qualquer acordo posterior entre as partes relativo à interpretação 
do tratado ou à aplicação de suas disposições; 
b) qualquer prática seguida posteriormente na aplicação do tratado, 
pela qual se estabeleça o acordo das partes relativo à sua 
interpretação; 
c) quaisquer regras pertinentes de Direito Internacional aplicáveis às 
relações entre as partes. 
4. Um termo será entendido em sentido especial se estiver 
estabelecido que essa era a intenção das partes. 

  

 Esse artigo encontra-se em perfeita harmonia com as disposições dos 

tratados internacionais - ou melhor, os tratados internacionais estão em perfeita 

harmonia com as disposições da Convenção de Viena. Não é difícil visualizar nos 

tratados internacionais referências à metodologia que deve-se aplicar quando da 

interpretação das disposições convencionadas, sendo sempre desejável aquela que 

se aproxime dos objetivos traçados na convenção levando-se em consideração o 

contexto em que foi celebrado. 

 Neste contexto, pode-se defender que no Brasil há uma tendência em se 

interpretar os tratados de forma não literal aproximando-se assim de uma 

tendência internacional.  

 No entanto, o ponto que merece nosso destaque neste momento é que a 

referida tendência não deve servir de fundamento para aplicação do conceito de 

beneficiário efetivo quando da ausência de previsão específica em legislação 

doméstica e na própria convenção.  

  Ao nosso ver, a aplicação do tratado conforme boa-fé e levando-se em 

consideração o contexto, objetivo e finalidade do tratado restringe-se às hipóteses 

já expressamente previstas no Tratado Internacional. Assim, se há previsão sobre 
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beneficiário efetivo e verifica-se questionamentos acerca do referido instituto, deve-

se interpretá-lo sempre de boa-fé e em respeito ao contexto, objetivo e finalidade 

do Tratado.  

 Por outro lado, jamais poderia servir de fundamento para inclusão de 

institutos não previamente previstos na convenção internacional. Não pode a 

Convenção de Vienna exorbitar o conteúdo pactuado entre duas partes, mas deve, 

sempre, ser utilizado como forma de interpretação do conteúdo já previamente 

firmado. 

 Noutro passo, note-se que alguns países tem se preocupado cada vez mais 

com a questão do beneficiário efetivo, principalmente aqueles de origem civil law. 

Somente a título exemplificativo, recentemente a China através do State 

Administration of Taxation (SAT) emitiu o Guoshuihan 601 (ou Circular 601) que 

oferece uma interpretação e indicação do conceito de beneficiário efetivo elimina a 

possibilidade de agents ou conduit companies serem considerados beneficiário 

efetivo, apresentando alguns fatores que seriam desfavoráveis à consideração de 

um beneficiário efetivo - assim resumidos: 

• Quando um beneficiário de um tratado é obrigado a distribuir parte do renda 

recebida em um período de tempo pre-determinado (ao exemplo de ter que 

distribuir 60% ou mais dentro de 12 meses após o recebimento do income) 

• Quando o treaty resident não possui ou quase não possui outras atividades 

diversas da que corresponde ao recebimento da renda. 

• Quando há uma desproporção entre a operacionalidade (ao exemplo da 

quantidade de funcionários) da empresa e a quantidade da renda recebida. 

• Quando o treaty resident não possui, ou praticamente não possui, direito e 

poder de controle sobre a renda e, ainda, não enfrenta riscos relacionados ao 

recebimento da mesma. 

• Quando o Estado-parte não tributa, isenta ou tributa com alíquota baixa a 

renda. 

• Quando, não obstante o contrato de empréstimo que dá origem ao juros, o 

mutuário (treaty resident) possui outro empréstimo ou contrato de depósito 
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com um terceiro com o valor bem parecido do principal, da taxa de juros e 

tempo de conclusão 

• Quando, não obstante o copyright, patente e licença de tecnologia que da 

origem aos royalties, o treaty resident possui outra licença ou contrato de 

transferência com um terceiro referente ao copyright, patente ou tecnologia. 
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CONCLUSÃO 

 Em que pese a existência de inúmeras controvérsias a respeito do tema, 

pode-se extrair algumas conclusões a partir do exposto acima. 

 Em uma primeira instância, há de se notar que, embora a Convenção Modelo 

da OCDE traga o instituto do beneficiário efetivo, sem, contudo, oferecer sua 

definição e abrangência, já se faz possível delinear o conceito e alcance do referido 

instituto. 

 Ademais, mas não menos importante, há uma diferença entre a 

aplicabilidade do conceito de beneficiário efetivo nos países common law e civil law. 

Data máxima vênia as opiniões diversas, acreditamos fortemente que a 

aplicabilidade do conceito de beneficiário efetivo nos países common law requer 

menos atenção do que nos países civil law.  

 Explicando, a lógica do civil law requer não só a previsão de uma norma anti-

elisiva na legislação doméstica que permita a atuação do Fisco no que se refere à 

averiguação do beneficiário efetivo, bem como a previsão de cláusula específica de 

beneficiário efetivo (beneficial owner clause).  

 Por outro lado, vimos que as bases do common law permite a aplicação do 

referido instituto sem qualquer previsão específica sobre beneficiário efetivo nos 

convênios internacionais que porventura esteja sobre análise. 


