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CONVENCÃ0.ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLIcA FEDERATIVA'DO BRAsiL E ô
 
GOVERNO DA REPUBLTCA BOUVARIANA DA VENEZUELA PARA EVITAR A
 

DUPLA TRIBUTACÃO E PREVENIRA EVASÃO FISCAL EM MATÉRIA
 
. DE iMPOSTO SOBRE A RENDA . 

- .~ ~.. . 

o 'Governo da República F~erat'ivado Brasil 
. ~. 

e 

o Governo.da RepúblícéBolivariana da Venezuela. 
.	 ". ,/ •. '0'" . j' -; ,,' 

'01' • 

.. ", .' 

Desejosos de concluir 'uniá Convenção destinada a evitar -a dupla 
tributação e prevenir a evasão fisca! eJrirnatér~ade imposto sobre a renda,

-	 ".. ; . " "", ....';, . . "-, 
. :.:~\. '_ I . . 

• ," ',1" j. 

Acordaram o seguih~:' '.' ..':, -. 

ARTIGO'} 
:.'Ân1bito· Pessoal 

. ~:; .' < 
'A 'presente convenção~ aplícaês pessoas residentes de um ou de 

ambos-oa Estados Contratantes, ' ',., i' . - - . ..Ó» 

.. ' ARTiG02 .. 
Impostos Visa4os. 

Os impostos aos .quaís ~'a.pJJcaestaConvenção são: 

l' 

b)	 na República Bo~iVárianada VeJleiuela: 

i)	 o imposto sobre a renda '(doravante denominado "imposto
venezuelano"). .' ' .. 
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2. , A Convenção se, aplica ,também aos impostos, idênticos .ou 
substancialmente similares que forem jntr~.JuzidQs após a data da assinatura da 
mesma, seja em adição aos acima mencionados, seja em sua substituição. As 
autoridades competentes dos', Estados Contratantes comunicar-se-ão - as 
modificações significativas ocorridas em suas respectivas legislações fiscais, 

ARTIGO 3 ' 
Definições Gerais' 

1. 'Para os fins da presente, Convenção, a não ser ',que o contexto 
imponha Interpretação diferente: -: ".' , 

a)	 o termo "Brasil" si~ifica a' República Federativa do 'BraSil; 
'.:. ". 

"b) o teimo "Venezuela" significa em seu sentido geográfico, o 
território da Repüblica ,B()1ívarlana da Venezuela., incluindo o 
espaço continental e)nsUlâr, lacustre e fluvial, o mar territori.al, 
áreas marinhas intériores,'as ,'ágUaS incluídas dentro das linhas de 
base reta que a Repúblíca tenha adotadorou adote; o solo e o 
subsolo destes, {) espaço aéreo,;continental e insulare marítimo e 
os recursos que neles 'se encontremca pJatafonna continental e a 
zona econômica exclusiva; "aS' direitos' no espaço ultraterrestre 
sobrejacente, sobre os quais a República Bolivariana da Venezuela 
tenha ou possa terjurisdição e .scberanla em conformidade com 
seu ordenamento'jurídico nacional e com o direito internacional; 

, . -, "", ' .	 . 

c) as -expre5s6es '''~m'' Estadô "c~Í1ttatante" e "o outro Estado 
Contratante" significam, ' de acordo com o contexto, o Brasil ou a 
Venezuela;." 

. , '. 

d) o tenno "pessoa". Compreende' às pessoas fisicas ou naturais, as 
,sociedades e qualqu~rout'ra;,ass~ci,ação de pessoas; 

,I', . 
, '. .. 

e)	 o tenno "SQCiedadejl'significaq~lquerpessoa jurídica ou qualquer 
entidade considerada pess:Oajurídica para fins fiscais; " 

. L: ., ,. 

f)	 as expressões "empresa de um EsÍado Contratantev e "empresa do 
outro Estado Cot:'Ítratante"., significam, respectivamente, uma 
empresa explorada por um residente de, um Estado Contratante e 
uma empresa explorada, por vum ,residente' do outro Estado 
Contratante; , ' 

g) a expressão Iltráfego' j~temacJonal" 'significa,' todo' transporte 
efetuado por um navio, aeronaveou veículo de transporte terrestre 

,explorados por 'urna empresacuja sede, de direção efetiva esteja 
, . ,., . ,. . ,..' ,~ 

r.', 
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situada em um Estado Contratante, exceto quando tal navio, 
aeronave ou veículo de transporte terrestre for explorado somente 
entre pontos situados no outro Estado Contratante: . . . 

-..	 . .' .. , 
." ~ 

h)	 o temo r;~aciona1" significa: 

i)	 toda pessoa física ou' natural que possua a nacionalidade de um 
Estado Contratante; 

ii) toda pessoa jurídica, sociedade de pessoas ou .asaociação" 
Constituída em conformidade com a legislação vigente num 
Estado Contratante; 

i) . a expressão lIautoridadecorn~~enteilsignifica: 

. i)	 no Brasil:' o Mini~tro de Estado da Fazenda, o Secretárfo da 
Receita Federal ou seus representantes autorizados; 

. . . , .. 

ii) na . Venezuela, o . 'S~perintendente Nacional Aduaneiro e 
Tributário ou seu representante autorizado 

j)	 o tenno "~mposto"sigitifi~~deacotdocom o contexto, o imposto 
brasileiro ou o imposto.' ~enezuelano. 

2. . Para a aplicação da Convenção em' um dado momento por um Estado 
Contratante, qualquer tenno ou expressão que. nela não se encontrem definidos 
terá, a não ser que o contexto exija interPretação diferente, o significado que nesse 
momento lhe for atribuído pela' legislação desse Estado Contratante relativa aos 
impostos que são objeto da presente. Convenção. prevalecendo os efeitos 
atribuídos a esse termo ou ekpressão. pela legislação tributária. desse Estado 
Contratante sobre o significado que lhe' atribuam os demais ramos do direito desse 

H .'.	 ;

Estado Contratante.	 '. ....,... .";.. ' , 

'ARTIOO'4' 
Residente, . 

I. Para os fins da presente" Convenção, a .expressão "residente dé 'um 
Estado Contratante" 

. 
significa toda" pessoa' que, em ·virtude da. legislação desse 

Estado, esteja sujeita a tributação nesse . 

Estado, em razão de seu domicílio, 
-residência, sede de direção, Iugar de constituição ou qualquer outro critério de 
natureza similar, e também inclui a prôprioEstado e qualquer subdivisão política 
ou autoridade local.	 .' . , ' 

2. Quando. por força das dispOsições'do parágrafo 1. uma pessoa fisica 
ou natural for residente de ambos' os Estados' Contratantes, sua. situação será 
determinada da seguinte forma: 



. , 

. I, ; ,;,,' ,)~' 
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a)	 essa pessoa será considerada residente apenas do Estado 
Contratante em que disponha de uma habitação permanentejseela 
dispuser de uma habitação permanente em ambos os Estados," será 
considerada residente apenas do Estado com o qual suas Jigações 
pessoais e econômicas sejam mBis estreitas 

, 
(Centro de interesses 

vitais); 
. . 

b)	 se o Estado em que essa pessoa tem o 'centro de seus interesses 
·vitais não puder: ser determinado, ou se ela não dispuser de uma 
habitação permanente em, nenhum dos Estados, será conaiderada 
residente apenas do Estado. Contratante em que permanecer 
habitualmente;	 .. 

c}	 se essa pessoa permanecer habitualmente em ambos os Estados ou' 
se não permanecer habitUalmente em nenhum deles, sérâ 
considerada residente apenas do Estado de que for nacional; .' . 

d)	 se essa pessoa for nacionalideárnbos os Estados ou senão for 
nacional de nenhum deles, as' autoridades competentes dos Estados 
Contratantes resolverão aquestão de comum acordo. 

,~ (j .:. '.. 

3. Quando, em "virt\lde das disposições do parágrafo I. uma pessoa, que 
não seja uma pessoa física ou .natural, for residente de ambos os Estados 
Contratantes, sei-á considerada como residente' apenas do Estado em que estiver 
situada sua sede de direção efetiva.· . 

ARTIGOS
 
Estabelecimento Permanente 

1. Para os fins da presente Conv~nÇão~ a. expressão "estabelecimento 
permanente" significa uma instalaÇão fixa de ,negócios por meio da qual uma 
empresa exerce toda ou parte de sua atividade. 

"estabelecimento pe1ltlanente"'. Compreende2.	 A expressão 
, '.:; .
 

." -.
 i 'especialmente:	 ( , 

a)	 uma sede de direção; 

b)	 uma filial; 

c)	 um escritório; 

d)	 uma fiWrica; 

e)	 uma oficina; 
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. -' .	 . 

f)	 um depósito em relação a uma pessoa que forneça armazenamento 
para terceiros; '. ,. 

g) uma mina, um poço de petróleo ou de gás~. uma pedreira' ou . 
,qualquer outro local de exploração ou extração de recursos 
naturais; 

h) um canteiro de obra, construção, instalação ou montagem que 
perdure por um p~lQdo superior a sejsmeses, 

3.. Não obstante o dj~postonos'pai-ã~s precedentes do presente 
Artigo, considera-se que a expressão nestàb.e]~CimEmt~permanente',' .não -incluir 

a) a utilização de Instalações unlcamente para fins ·dearmazenagem. 
'exposição .ou enttega'de'bens' ou mercadorias pertencentes à 

empresa, sempre é quando ISSO não constitua uma venda; 

b) a manutenção de.,um··eStoq~~debens ou mercadorias pertencentes 
à empresa unicamente ··Pata: .fins de armazenagem, exposição ou 
entrega, sempre e quando isso nãd' constitua uma venda;. .....( .,' 

'.. ' . 

c) a manutenção de it~estoquédê'bens ou mercadorias pertencentes 
à empresa unicamente pará, flui de sua transformação por outra 
empresa; 

.' ,'. . .. 

d) a manutenção de uma.instalação fixa de negócios unicamente para 
fins de comprar bens, oU,~erCadorias ou obter informações para a 
empresa; 

e)	 a manutenção de uma instalação 'fixa de negócios unicamente para 
fins de desenvolver, paTá' a: eni'presa. qualquer outra atividade de 
caráter preparatôrioouauxitiar; . : 

. . -' - , 
(:: "! 

f)	 a manutenção de uma in:S~lação fixa de ,negócios unicamente para 
fins de combinar as ativídades' mencioàadas nas alíneas anteriores, 
desde que a atividádeglobal' 'dairu;talação fixa de negócios 
resultante dessa' cómbinação.: seja lima atividàde de caráter 
preparatório ouáuxiliar.' '.;' " 

. ~.	 " , 

4.· Não obstante o dispôsto', nos parágrafos I e 2, quando uma pessoa 
que não seja um agente independente ao quaJ seaplique ô parágrafo 5 do presente 
Artigo - atue por conta de uma empresa e tenha e exerça' habitualmente num 
Estado Contratante poderes para concluirconb'atOs em nome da empresa, 
considerar-se-á que tal empresa dispõe de um 'estabelecimento permanente nesse 



.' ~ .. 

, 
,.. ~ '.) ,t~.:. ~ 
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. 1)	 _~ .depósi~o em relação a uma pessoaque .fcrneçaermazenernento 
, :para terceiros;' . . - . 

. . -' . 

g)uma mina, um poço de petróleo ou de gás, uma, pedreira ou 
qualquer outro local de exploração ou extração de recursos 
"naturais; 

.-
h}.um canteêro de obra, ~ons'!UçãQ;'i~~~çiW~ioU Jmonmgem que 

perdure por um período SUP~;~f!:t s~i~~me_ses'.\l~ 

~~o obstante o disposto...~~'parâgrafoo.; il~ente:s do presente, 
sídera-se que a expressão itestãbelec:meutQ'.p~rmanente" não incluí: "., 

. ~ .	 . 

a) a utilização de iastalações unicamente para fins 'd~ armazenagem, 
" ~exposi~o,ou entregá .de bens ..ou. 'mercadoóas,' pertencentes' i:; 

-ernpresa, sempre é quando isso não. constíusaõU,ma vênda; 
. .	 , .' . . 

.b):a manutc:nção de um estoque de bens ou mercador-ias, pertencentes. 
à~mpresa unicamente 'para fins ,de .armazenagem, exposiçãoou 
entrega, semnre e quando isso nãoconstitua uma venda; 
p ..... '. .' . '.	 . ' 

' ... '. 

c) amanutenção deumestÓêjue;dt!:' bens ou mercadorias pertencentes , 
à empreSa unicamentep61i1 !ins 'de sua transfonnação pOJ" outra 
ernpresa.

d) a manutençâo de uma in~l~ção fixa' de negôuíos unicamente para 
, ÍlIl5 de.:comprar bens ou mercadorlas ou obter informações para a . 

, . " ' . ~" " . . 

empresa;	 , -.;' 
.' ,. 

e)	 a manutenção de uma.insta:]â~iofixa de negóoios unicamente para 
fins de desenvolver; para a' empresa, qualquer outra atividade de 
caráter preparatório ou iuxiliar;" 

f)	 a manueenção de ume. i"nstalaçãó fixa de negõcios unicamente para 
fins de combinar ,ás atividades, mencionadas nas alíneas anteriores, 
desde que a atividade ,global da i~stalação fíxa de negóü~o:i 
resultante dessa- combinaçâo seja uma. atividade '. de caráter 

, ~ ...._~. .... '. I' '	 .. . .I' ' l' 
.'. ,...arat 9 ri . 

r 
N ostiUi' _": o', • n r':'; - .	 ,......".' ~ 

que não seja um agente independente ao qual se aplique o parágTafo 5 do presente 
Artigo - atue por conta de uma empresa e tenha e exerça habitualmente num 
Estado Contratante poderes, para concluir 'cor!tratosem nome da empresa, 
considerar-se-á que tal empresa dispõe de um estabelectrnentó permanente nesse 
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Estado -relativamente a todas as atividades que essa pessoa. desenvolva por conta 
da empresa, a menos que tais atividades se limitem às mencionadas no parágrafo 
3, as quais, se exercidas por intermédio deuma instalação r:x.a de negõeios, não 
permiliriam considerar-se essa instablçito· fixa como um estabelecimento 
pennanente nos termos do referido parágrafo. 

5. . . Não se considera que. uma empresa de um Estado ·Contmtante tenha 
UÓl· estabelecimento permanente Í1Ó·OUtro Estado COntratante pelo simples fato de 
aí exercer sua atividade ·por intermédio de' um corretor, comtssãrio geral ou' 
qualquer oU.LrO agente que- goze-de -.um "status" independente. .scmpre que essas 
pessoas atuem no âmbito normal de suas atividades. Não obstante, qoando referido 
.agente realize todas ou quase tódas ,às.·s~as atividades pOl;" conta dessa empresa, . 
não' -sérá conslderado como. agente .que goze ·de um. "status" independente no 
.sentido deste parágrafo. ... 

6. . O fato de que uma 'sociedade residente. de um; Estado Contratante 
controle -<lu seja controlada-.por"uma sociedade residente do outro Estado 
~()ntratante, ou desenvolva atividades nesse outro Estado (quer por íntermédio de 
um eStabelecimento permanente quei'de outremodo)~rião é, por si sõ, suficiente 
para fazer de qualquer dessas suciedàd~um estabelecimento permanente da outra. 

··ARTIG06···.: 
Rendimentos [mobiliários 

1. Os ·rendimentos que u~ i'eSid~te. de um Estado ContÍ'atante obtenha 
de bens imôveis (inclusive os rend;meii.to~ de exploTllçães agrícolas ou florestais) 
situados no otltroEstado Contratante POdem ser tributados nesse outro Estado. 

.6 ";._ • 

::~ 

2. A expressão "bens imóv~isn .t~~~i~ o significado.' que lhe atribua a 
legislação do Estado Contratante em que os bens estiverem situados: A expressão 
compreende, em qualquer caso. os ácessôrios da propriedade irnobifiâzia, o gado e 
o equipamento utilizados nas explOraÇÕes agncolas e florestais, os direitos a que 
se aplíquem as disposições de direito privado relativas .à propriedade de bens 
imóveis, o usufruto de bens imobiliários: <e direito de receber pagamentosó 

variáveis ou fixos pela exploraçâo," oucoÍ'1ce~são~ da exploração. de j~ôas 
minerais, fontes e outros recursos naturais;· os navios.e aeronaves e veículos de 
tl'ansporte,terre.sU'e.não seri.o cpnsjde~ados bép~im6v~i.s. 

". . .': '. . '.'. 

4. As disposições dos parágrafos 1 e 3 aplicam-se igualmente aos 
rendimentos provenientes dos bens imóveis de uma empresa. 
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'ARTIGO 7 . ;.
Lucros das Empresas 

I., ' Os lucros de lima empresa de um Estado Contratante somente são 
'iributáveis nesse Estâdo. a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro 
-Bstado Contratante por intermédio de um' estabélecimento permanente ai situado. 
Se' a. empresa exercer sua ativ~d~e na forma indicada, seus iucros podem ser 
tributados no outro Estado, mas somente na medida em que forem atrsbuíveis 'a 
:esse estabelecimento pennanente. . 

2. .: Ressalvadas as disposiçêes do parágrafo :3~ quando 'uma empresa de 
um Estado Contratante exercer suâ, atividade no .outr'o Estado Contratante' por 
-intermédio de um estabelecimento permanente aí situado,· serão atribuídos, em 
cada Bstado Contratante, a esse eStabelecimento pennanente, Os lucros que obteria 
se tivesse constituído uma empresa distinta e separada, que exercesse atividades 
idênticas- ou Sil1Ülares, em condições idênticas ou similares," e tratasse com 
absoluta independência com a empresade que é,um estabelecimento permanente.· 

3. Para a determinação dos luéros'de um estabelecimento permanente, 
será permitido deduzir ~ despesas quetiverern sido feitas para a consecução dos 
fins comerciais ou industriais desse o~tabeleCirr.ento?ennanente.incluindo as 
despesas de direção e os encargos gerais deadminístração, incorridos no Estado 
onde estiver situado o estabelecimento permanente ou em qualquer outro lugar, 
permitidas. em conformidade com aa disposlçêes da legislação .ínterna do Estado 
Contratante onde esteja situado o, estabeleclmento 'permanente. Todavia, não será 
permitida nenhuma dedução pelas importâncias 'que o estabelecimento permanente 
tenha pago (salvo como reembolso degastos efetivos) à matriz da empresa 0:.1 a 
algum de seus outros escritórios em caráter de ttroyalties~, -honorários ou 
pagamentos similares em troca do usodepai;entes ou outros direitos, ou mediante 
comissões, a titulo de serviços especlficos prestados ou a titulo de administração 
ou, sàlvo no caso de um banco. a titUlo de juros, sobre dinheiro emprestado ao 
estabelecãmento permanente. Da mesma forma, para determinar os lucros de um 
estabelecimento permanente não se 'Ievarãoem . conta as importâncias cobradas 
(saivo para reembolsar gastos efetivos)'pelo estabelecimento permanente à matriz 
da empresa ou a algum de seus ()utroS. escritórios. com caráter de "royaltles", 
bonoráriosou pagamentos similares pelo ÚsO de patentes ou outros direitos; ou 
mediante comissões, a título. de.' se~iços. "específicos prestados ou a título ~e 

. ....,.;1. ... 'I<; 

4.- N~um lucro ~rá atribuído a'um estabelecimento permanente pelo 
simples fato da compra de bens "oli mercadorias,· pores.se estabelecimento 
permanente para a empresa. ' 

, , 

.. ,,!~:~~~-c~~~..~~~r~~;.~i::~1,~';t}~·!':··~'f~~:~· (~"~~. \": ". 
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. . 

5. Quando os lucros compreenderem rendimentos ou elementos de 
rendimentos tratados separadamente ~m outros Artigos da presente Convenção, as 

. disposições desses Artigos não serão .afetadas pelas disposições do presente 
~go. . . 

6. Sempre que. a legislação interna de um Estado Contratante permita 
determinar os lucros imputáveis aos estabelecimentos permanentes distribuindo-se 
os lucros totais da empresa .entre suas diversas partes; as disposições do parágrafo 
2 não deverio-impedir que referido Estado Contratsnté determine dessa forma os 
lucros sujeitos a tributação, Não obstante,- o método. de distribuição. adotado 
deverá ser vtal 'que. oresultadoob.tido esteja de acordo· com - os princípios 

-enunciados neste Artigo.	 .... . 

7. - . Para fins .doS parágraÍos:'-anterlo~.os lucros imputáveis .ao 
eStabelecimento permanente serão determinados a cada ano usando-se o mesmo 
método, a menos que existam motivos válidos e suficientes para proceder de outra
forma.' .. _.	 . . 

•. '	 ·"'1 
o,";' • 

.. . . ,~", 

ARTIGOS· . 
.Transporte. Internacional 

. '. .' 

1. Os lucros provenientes da'· exploração de navios, aeronaves ou 
veículos de transporte terrestre no tráfego internacional serão tributáveis apenas 
no Estado Contratante em que.estiver situada a sede de direção efetiva da empresa. 

2. Se a sede de direçãO,efetiva·de'uma empresa de transporte marítimo 
se situar a.bordo de um navio, consíderar-se-ãquetal sede está situada no Estado 
Contratante em que se encontre o "pôrto'deregistro desse navio, OUt na ausência de 
porto de registro, no Estado Contratante em que resida a pessoa-que explore o 
navio. ." 

3. . ·0 disposto no parágrafo J também se aplicará aos lucros provenientes 
d~ Participação em um -utiool"~ consórcio. _exploração em cornurn, associação ou 
agência internacional de exploração, !1l8.8 somente na medida em que tais lucros 
sejam atribuíveis à referida partãcipação..·· - . 

.	 , . . . 

ARTIGO 9 

a)	 uma empresa de um Estado Contratante participar. direta ou 
indiretamente. na direção, no controle ou no capital de uma 
empresa do outro Est:ádo Contratante, ou 



..
 
.. : ••••1" ~ 
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b) as mesmas pessoas participarem, direta ou indiretamente" na 
direção, no controle ou no capital de uma empresa de um Estado 
Contratante "e de um~·empresa do outro Estado Contratante, 

e, em ambos os casos, as duas empresas, nas suas relações comerciais ou 
financeiras, estiverem ligadas por condições aceitas .OU impostas que difiram das 

-que serlam estabelecidas entre empresas independentes, 05 lucros que, sem essas
condições, teriam sido obtidos por uma dasempresas, mas não o foram em virtude 
de tais condições, podem ser .Incluídos nos lucros dessa emprese, e, 
conseqüentemente, tributados. 

ARTIGO lO
 
Dividendos
 

L, "Os dividendos pagos por ama sociedade residente de um Estado 
ContI'aiaD~ a um residente do outro." Estarlo Contnttante Podem ser tributados 
ne$$C eutroBstado. 

..2. . . Todavia, esses cividend~. podem também ser tributados no Estado 
Contratante em que resi~ a sociedade que Os paga e ee acordo com a legislação 
desse Estado, mas. se o beneficiário efetivo dos dividendos for um residente dó 
outro Estado Corsratante, () impOsto assim e:xi~do não poderá exceder de: 

J • -." • 

a)	 1O por cento do móniantebtúto dos dividendos, se o beneficiário 
efetivo for uma sociedade (que não seja uma sociedade de pessoas) 
que controle, direta ou: incii'etan1ente, pelo meJIOS 20 por cento do 
capital da sociedade que pague os dividendos; 

b)	 15 por cento do montante' b~to dos dividendos 'em todos os outros 
casos. ",". ;:: .. 

o presente paragrafo não" afetará a tributação da sociedade com 
referêncja aos lucros Gue derem origemaé' pagamento dos dividendos, 

4. As disposições dos parágrafos I "e 2 não se aplicam quando o 
beneficiário efetivo dos dividendos, residente de um Estado Contratante, exerça, 
no outro Estado Contratante de que é residente a sociedade" que paga_os 

• ;OI' 'o '._. ',u,': ",,'." 
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dividendos, uma atividade empresarial por . intennédio de um estabelecimento 
"pcnnanente ai situado. ou preste .messe outro Bstado serviços pessoais' 
independentes por meio de uma base fixa situad« nesse outro Estado, sempre que a 
participação geradora dos dividendos e5teja efetivamente ligada a' esse 
estabelecimento permanerite ou base fixa. Neste caso são aplicáveis as disposições' 
do Artigo 7 ou do Artigo 14, conforme as circunstâncias. 
. 
S. Quando um residente de um Estado Contratante mantiver um 
estabelecimento permanente no outro Estado Contratante, esse estabelecimento 
permanente poderá fd: estar sujeito a um imposto retido na fonte de acordo com a 
legislação- 'desse outro Estado Contratante. Todavia, esse imposto niio poderá: 
exceder de') O por cento do montante bruto dos 'ueros do estabelecimento' 
permanente.• determinado ap6s o pagamento do imposto de renda de sociedades 
referente a esses lucros. . _. , 

6. Quando uma sociedade residente de um Estado Contratante receber 
lucros ou rendimentos procedentes do outro Estado Contratante. esse outro Estado 
Contraiaríte nlo poderá exigir nenhum imposto sobre os dividendos pagos'pela 
sociedede, exceto na medida em que esses dividendos forem pagos a um residente 
desse outro Estado ou na medida em que a participação geradora dos dividendos 
estiver efetivamente ligada a um estabelecimento permanente ou a uma base fixa 
situada nesse outro Estado. nem reter nenhum imposto a tft\Jlo de tributação dos 
lucros não distribuídos da sociedade, mesmo se os dividendos pagos ou os lucros 
não distribuídos consístirem, total ou parclatmente, de lucros ou rendimentos 
provenientes desse outro Estado.·' . 

7. As disposições do presente Artigo não se aplicam quando os direitos 
em relação aos quais os dividendos são pagos foram acordados ou atribuídos com 
o principal propósito. ou wn dos principais :propósitos, de tirar vantagem do 
presente Artigo. Neste caso são aplicáveis as disposições do Direito interno do 
Estado Contratante de onde provenham o~ 'dividendos. . 

.. ARTIGO 11 
.- Juros :' 

1. Os juros provenientes de um' Estado .Contratante e pagos a .um 
residente do outro Estado Contratante podem ser tributados nesse outro Estado. 

3. Não obstante as disposições dos parág:-afos I e 2: 



" :'". '. 

T, 

Junho de 2009	 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 27491 

a)	 os juros provenientes de um Estado Con:ratantee pagos ao 
Governo do outro Estado Contratante, a uma de suas subdivisões 
polttícaa ou a' qualquer agência (inclusive uma instituição 
financefra) de propriedade exclusiva'desse Estado ou uma de "suas 
subdivisões polfticas, são isentos' de imposto no primeiro Estado 
Contratante, a menos que a eles se aplique, a alínea "b": 

b) os juros da divida públi~ dos bônus ou 'obrigações emitidas pelo 
Governo de um Estado Contratante. ou" uma de suas subdivisões' 
políticas ou qualquer agência (inclusive uma instituição financeira) 
de propriedade exclusiva desse Estado ou dessa subdivisão Política 

. SÓ são tributáyeis nesse. Estado. 

4. . o termo "juros" usado no presente Artigo compreende os rendímentos 
de créditos de qualquer natureza, acompanhados ou não de garantia hipotecária ou 
.de clãcsuía de participação nos lucros do devedor, e. em particular, os rendimentos 
da dívida pública, de tltulosou obrigações, assim como quaisquer outros 
rendimentos que a legislação tributária'do"Estado de que provenham assimile aos" 
rendimentos de importâncias emprestadas,	 ".... .	 . 

5. As disposições dos parágrafos 1 e 2 não se aplicam quandQ" o 
beneficiário" efetivo dos juros, residente" de um Estado Contratante, exerça. no 
outro Estado Contretante de que provênftam os juros, atividade empresarial por 
mtennédio de um estabelecimento permanente aí situado" ou preste nesse outro 
Estado serviços pessoais independentes por meio de uma base fixa situada no 
referido Estado, sempre que a divida em relação ã qua' os juros são pagos esteja 
efetivamente Iígada a esse estabeleclménto permanente ou base fixa. Em tais 
casos, aplicaJ:l1-se as disposições' do "ArtigO.7 ou do Artigo t4 desta ConvençiÍo,. 
segundo as clrcunstâncias, 

6. A iimitnção da a1.íquota do imposto estabelecida noparágrafo 2 não se 
apllca aos juros provenientes : de "um : Estado Contratante e pagos a um 
estabelecimento permanente de uma empresa dooutro Estado Contratante situado 
em um terceiro Estado. ' ' 

S. Quando. em conseqüência' de relações especiais existentes entre o 
devedor e o beneficiário efetivo da.sjuftJs.OU entre ambos e terceiros, \J r:r.ontante 
dos jUTOS pagos exceder, por qualquer motivo, o que teriam acordado o devedor e 
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o beneficiário efetivo na ausência de tais relações, as disposições do presente 
Artigo serão aplicáveis apenas. a este üttímo montante. Neste caso, a parte 
excedente do pagamento será. tributável de acordo com a legislação de cada Estado 
Contratante, tendo em conta as demais disposições da presente Convenção. 

9. As disposições do presente Artigo não se aplicam quando o crédito 
em relação ao qual os juros são pagos foi acordado 0\1 atril?uídO.CQm o principal 
propósito, ou u:n cos principais propósitos, de tirar vantagem do presente Ardgo, 
Neste caso. aplicam-se as disposições do Dlreito interno do Estado 'Contratante de 
procedência.. dos juros. . 

ARTIGO J2
 
Royahies
 

lo . Os "royaltles" provenientesde um Estado Contratante e pagos a um 
resldente_~o 'outro Estado Contratante podem ser tributados nesse outro Estado. 

2. Todavi8s-esses,uroyaJties" podem também ser tributados no Estado 
Contratante de que provenham. e de acordo com a legislação desse Estado, mas, se 
o beneficiário efetivo dos ~royªliieslt· for um residente do outro Estado 

.Contral8nte, o imposto assim estabelecido não poderá exceder de 1 5 por cento do 
montante bruto dos "royalties". .' . 

3. O tenno ~'roya1l1es··,einpregado neste Artigo, compreende as 
remunerações de qualquer natureza pagas pelo uso ou concessão- do uso de direitos 
de autor sobre obras l.iteráriu, artfsticasou cienttfí~. (inclusive flhnC6 
cinematográficos e filmes ou fitas de gravação de programas de televisão ou 'de 
radiodifusão). de patentes, marcas. de indústria' ou comércio. desenhos ou 
modelos, pfanos, fórmulas ou processos secretos, assim corno- pelo uso ou 
concessão do uso de equipamentos industriais, comeretais oi! científicos e por 
Inforrneções relativas a experiências industria ls, comerciais ou cienttficas, 

- . 

4. As disposições dos parágrafos 1 e 2 não se aplicam quando o 
beeeficiârio efetivo dos "'roya1tjes",' residente de um Estaco Contratante, exerça, 
no outro Estado Contratante de que: provenham os I:royattiesll, uma atividade 
empresarial por intermédio de um estabelecimento permanente aí situado, ou 
preste nesse outro Estado serviços pessoais índepe_l1dentes por meio de uma case 
fixa sttuada no referido Estado, sempre que o direito gerador dos "royaltiea'' 
es~~ia..~fe~i:v~~t::.li~~do a:·e~se~~~..ciment~ ~rl~~~te _~~~ase .fixa. Em 
,\tIS' as.P~'~'P~I~~..;.~~.;_~~~'~~i-~~O . 199 _-ou.~~• .!~ ...14-desta-
, .. nven • ·8:e!ucorào·oom as clrcunS~tas~.: ',-- ....<;:-~ >;. -- ~"l~ .'. 

:.'1' ~- -. '~"'" ~_~- ~: O'f:' '. . - -- .. . -. 

5. Os "rcyalties" são considerados' provenientes de um Bstado 
Contratante quando o devedor for um residente desse Estado. Todavia. quando o 
devedor dos "royaltiee", residente ou não de um Estado Contratante. tiver num 
Estado Contratante UJr. estabelecimento permanente ou uma base fixa em relação 
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à qual haja sido contraída a obrigaÇão de pagar os "royaltíes", e caiba a esse 
.e~Jeci,?ento pennãnen~e ou base fixa o pagamento desses -"royalties", esses 
serso considerados provenientes do Estado Contratante em que o estabelecimento 
permanente ou a base fixa estiver situada. . 

6. Quando, em conseqüência de relações especsars existentes entre o 
devedor e o beneflciárío efetivo dos "royalties", ou entre ambos 'e terceiros, o. 
montante dos "royaltíes' pagos, tendo em conta o uso, direito ouinformação pelo 
qual são pagos, exceder o que teriam acordado o devedor eo beneficiário efetivo 
na ausência.de tais relações, as disposições do' preSénte Artigo serão aplicáveis 
apenas a este último montante. Neste OWiO" a parte excedente do pagamento será 
.tributável de'acordo com a legislação de cada Estado Contratante, tendo em conta 
as outras disposições da presente Convenção. . 

, . 

7. As disposições do presente Artigo não se aplicam quando os direitos 
em relação aos quais os "royalties". são págos foram criados ou atribuídos com o 
principal propósito. ou um dos principais propósitos, de tirn.r vantagem do 
presente Artigo. Neste caso. aplicam-se' as disposições do Direito interno do 
Bstado.Corurarante de procedência dos ·'royaltiesu

• " 

. ARTIGO 13 
Ganhos de Capital 

1. Os ganhos que um residente de um Estado Contratante obtenha da 
alienação de bens imóveis, tal como definidos no Artigo 6, e situados no outro 
Bstado Contratante. podem ser tributados nesse outro Estado. 

, ' 

2. Os ganhos provenientes ~' alienaÇão de bens móveis que' façam parte 
do ativo de um estabelecimento permanente que uma empresa de um Estado 
Contratante possua no outro Bstado Contratante, Ou. de bens móveis que pertençam 
a uma base fixa que 'o residente de um estado Contratante tenha no outro Estado 
Contratante para prestar serviços pessoais independentes, incluindo os ganhos 
provenientes da aliena9iio desse estebetecímentopermenente (isolado ou com o 
conjunto da empresa) ou de dita base' fixa, .podem ser tr!butados nesse outro 
Estado. 

3. No entanto, os ganhos provenientes 'da alienação de navios, aeronaves 
ou veículos 'de transporte terrestre explorados no tráfego internacional, ou de bens 
móveis a.f.e;~s -. à .expI,o~ão de tais' n'~viost aei"6na4 o; ~eícu1os ~e ~sp0z:te
_riio .~b':l~Vel~ ;fapenas no Estado C~n~. ~-~.tIY.~~ltua~G_~_' , . 1 $ ....~..lI. - ........_ .. ....
u 

:. .·~a~!et~ya.~a:~presa. . " ' 

4.-" 'Os ganhos proveníentes vda ai ienação de qualquer outro bem ou
 
direito distinto dos mencionados nos parágrafos, I, 2 e 3 deste Artigo, proveníentes
 
do outro Estado Ccntretente, podem ser tributados nesse outro Estado Contratante.
 

• ', ':" -, '~.,' • ~'.I< •• 
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ARTIGO l4 
Serviços'Profissionais Independentes 

. . . . 

I. Os rendimentos que um residente de um Estado Contratante obtenha 
pela prestação de serviços profissionais ou de outras atividades independentes de 
natureza similar serão tributáveis apenas nesse Estado. a não ser que: 

a) as remunerações por tais serviços ou atividades sejam pagas por 
. um residente. do outro Estado Contratante ou caibam "a'um 
estabelecimento permanente ou a uma base fixa situados nesse 
outro Estado~.ou ( . . 

b) referido residente.' seus empregados ou outras pessoas por ele 
encarregadas permaneçam. ou as atividades prossigam. no outro 
Estado por umperlodo "ou períodos que. no total, somem ou 
excedam 183 dias. dentro de um período qualquer de doze meses; 

I .' ". 

nesse caso, somente pode sertributâvel nesse outro Estado a parte 
da renda obtida dasaiividades desempenhadas por esse residente 
nesse outro Estado; OU';" . . . . 

c) tais serviços ou iillvidad~s sejam prestados no outro Estado 
Contratante e o beneficiário dos rendimentos tenha uma base fixa 
disponível nesse 'óti~· Estado com o propósito de realizar suas 
atividades, mas somente namedida em que tais rendimentos sejam 
imputáveis aosserviços reaJ,izados nesse outro Estado, 

2. A expressão "serviços p~fissionaisll compreende, especialmente. as 
atividades independentes de caráter' científico. técnico, literário, artístico. 
educativo ou pedagógico. assim como as atividades independentes de médicos. 
advogados, engenheiros, arquitetos•.dentistas'e contadores. 

. ARTIGO 15 
Serviços Profi~ionaisDependentes 

1. Ressalvadas as disposições dos Artigos "16, 18 e 19, os soldos. 
salários e outras remunerações': similares. que um residente de um Estado 
Contratante receba em razão de um e~prego somente são tributáveis nesse Estado. 
a nã~ ser ~e~ ern~~~sejã_exerci~~',~OOUIroE~tado Co~tra~~~go. 
for 81 .exercJ~~cç'pn-espondentespodem ser ,trJbu. . .' .utro. 
EStad9: .... '.' " .'. . . ' 

2. Não obstante· as disposições do parágrafo 1. as' remunerações 
recebidas por um residente de um Estado Contratante em função de um emprego 
exercido no outro Estado Contratante somente são tributáveis no primeiro Estado 
se: 
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a) o beneficiário per:nanecerno outro Estado durante um ou vários 
.períodos que não excedam, no total. 183 dias" em qualquer período 
de doze meses que comece ou termine durante o ano fiscal 
considerado; e ' 

b) as remunerações forem pagas por um empregador ou em nome de 
um empregador que não seja residente do outro Estado; -e 

c)	 o encargo das remunerações não couber a um estabelecimento 
permanente ou base fixa que o empregador possua no outro 
Estado. 

3.- "Não obstante as díspostções precedentes deste. Artigo•. as 
remunerações recebidas em r~o de timemprego exercido a bordo de um navio. 
aeronave ou veículo de transporte terrestre explorados no tráfego in.ternacional por 
uma empre~a de um Estado Contratante podem ser tributadas no Estado 
Conuatante em que estiver situada 8 sede de direção efe~va da empresa: 

. - ~	 . .. .t "... '" " ' , 

('. 

ARTlG016.· 
,
 

Remunerações de Diretores ou Conselheiros
 
.. '.~ ' , 

As participações, c:;etons~·.é outras retribuições similares recebidas 
por um residente de um Estado Contratante como membro da diretoria ou de 
qualquer conselho de uma sociedade rêsídenre do outro Estado Contra.umte podem 
ser tributadas nesse outro Estado. ' 

, ARTIGO' I 7
 
Artistas e Desportistas
 

, , 

1. Não obstante as Gispo~iç6~d~Artigos 14 e 15.. OS rendimentos que 
um residente de um Estado Contratante 'obtenha do exercfcio de suas atividades 
pessoais no outro Estado ContratantertÀ qualidade de profissional de espetáculos, 
t81. 'como artista de teatro, cínerna, rádio 'ou televisão, 'ou múaico, ou como 
desportista, podem ser trlbutaf!os nesse,óuuo ~i.a.do. 

2. Não obstante as disposições dos Artig·os 7, 14 e 15, quando os 
rendimentos provenientes das atividades pessoais dos profissionais deespetAculos 
ou despor..istas, nessa qualidade. forem ambuídos não ao próprio profissional .de. 
espetáculos ~u d~",.-f:-i> ~~:á ~' '.~s~~ __ ~~s. .r:endjmento~ ~od~~ 
':ribuüdos	 no Estâdo"o . ~que·~..são .exercldas as atlvJd~ 
profissional de espe\áç _ .0 ~_. 'O: d !portistá·., ,. " _ " 

3. As disposições dos parágrafos 1 e 2 não' se aplicam aos rendimentos 
provenientes de atividades exercidas em um Bstado' Contratante por profissionais 
de espetáculos ou desportistas se a visita a esse Estado é custeada. integral ou 



~'f;f~"',~~;f;'"~};).'~~f !:.~g!1'~~~,tit~~" .. ·~·;,,71. " '~ .' 

~.~ .~. .: 

~. . :. ,	 ..; , 

f; : . f ' 

27496 Sábado 27	 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009 

principalmente, por fundos públicoS:d~umou de ambos os Estados Cootrata:ntes 
ou de uma de s~a$ subdjvisões~Uticasou porquaJquer entidade coftll'ol2da peZo 
governo. Em tais casos os rendimentos somente são trjbutados no Estailo do qual 
o profissional de espetáculos ou o desportista é um residente. 

ARTIGO 18
 
Pensões e Anuidades
 

,	 , , 

1. . Ressalvadas as disposiÇões do parágrafo 2 do Artjgo 19, as pensões' e 
outras remunerações similares pereebidas em razão de um crtiprego anterior, assim' 
como as anuidades, provenientes de um Estado Contratante e pàgas a um residente 
do outro estado Contratante somente podem ser tributadas no Estado do qual 
provenham. , " 

2. Não obstante as disposições do parágrafo 1 do presente Artigo, as 
pensões e outros pagainentosefetuados em viJ1ude de um programa oficial que 
integre ó sistema de Previdência Social 'de um Estado Contratante ou de unia- , 
subdivisão política ou de uma autoridade local do mesmo São tributáveis somente 
nesseEsladó.' .'",' " ' 

'. . ,~ ...." 

. ','.
3. No presente Artigo: 

a)	 a expressão "pensões, e:" outras remunerações similares" designa 
pagamentos periódico,S, efetuados após a aposentadoria, em razão 
de um emprego anteri~,00 ,'a título de compensação por danos 
sofridos em conseqüên~ill'do 'referido emprego; 

b) o termo "aDJJidade~ :désigna" uma' quantia determinada. paga 
periodicamente em prazos determinados, a título vítalfcio ou por 
periodos de tempo deienninados'ou detenninávéls, em decorrência 
de uma obrigação de efetuar os pàgamentos como l"ctriblllção de 
um pleno e adequado .,co.na-avalor em dinheiro ou avaliável em 
dinheiro (que não seja Por serviços prestados). 

;	 . . '. , " 

ARTIGO 19
 
Remunerações Públicas
 

1. a) Os soldos, sal~i...ôs eJ2IJ'!8=- :t;rnvneraQÕes similares, exciuídas as,' 
~~ões, pagas por um Estado~ôn!.l'"ãrá-"'re u' - .~.sua.s;~Qdivisões pollticas ou 
~oridades	 Iocaís a unia-pe's~To.u .. ~~, -por 'serviço3 prestados a esse 
Estado ou li essa subdivisão ~ítica'!'ou autoridadé .ocaJ. são tributáveis somente 
nesse outrO Estado.' , 

b) Todavia, esses soldo~,salãrjos eoutl"a& remunerações similares
 
serão tributáveis somente no outro Estado Contratante se os servicos forem
 

'j" . 
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prestados nesse outro Estado e se' o beneficiário das. remunerações _for um 
residente desse Estado Contratante que: 

i) seja nacional desse Estado; ou 
, , ." 

ii) não tenha adquirido a condição de residente desse Estado somente 
.para prestar os serviços, 

2. .a) As pensões pagas por um Estado.Contratante, uma de suas 
subdivisões,políticas ou autoridades locais, quer diretamente, quer por -rneío de 
'fundos por élesconstituidos, a uma ~a física ou natural em razão de serviços 
prestados ª esse Estado, a essa subdivisão política ou' autoridade local, são 
tributáveis'somente nesse Estado. ' ., 

b) Todavia, tais .pensões' são 'tributáveis somente no outro Estado 
Contratante se a pessoa física ou' na~ for residente e nacional desse' outro 
Estado~ 

".' .' .;'.' 

3. O disposto nos Artigos·1 5; 16. 17 eis aplica-se aos soldos, salários e 
outras remunerações simi.lares, assim'~mo às pensões pagaS em razão de serviços 
prestados no âmbito de uma atividade' empresarial exercida por um Estado 
Contratante, uma de suas subdivisões poUticas ouauioridades locais..' 

ARTIGO 20 
Professores 'e Pesquisadores 

Uma pessoa nsica ou natural que é. ou foi, em período'imediatamente 
anterior à sua visita a um Estado' COntratante, um residente do. outro Estado 
Contratmite e que, a convite do Governo do primeiro Estado Contratante ou de 
uma universidade. estabelecimento. de .ensino superior, escola, museu ou outra 
instituição cultural do primeiro Estildo Contratante, ou que, cumprindo um 
programaoficial de intercâmbiocu1t\iraI,.pennanecer nesse Estado por um período 
não superior a dois anos eonsecutivos,' com o único. fim de 'lecionar; proferir 
conferências ou realizar pesquisas'etri.taisinstituições. será isenta de tributação 
nesse Estado pela remuneração dessa atividade,desd~que a remuneração por tais 
atividades provenha de fora desse Estado. 

, ARTlGOlf: , .'. 
Es~dantes e Aprendizes -. 

, ", 

1. Uma pessoa fisica ou natural' que é, ou' foi; .residente de um estado 
Contratante em períodc imediatamente<anteriór à sua: visita ao outro Estado 
Contratante e que permanecer no outro Estado Contratante com o fim principal de: 
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a)	 estudar nesse outro Estado Contratante, em uma universidade ou 
outro instituto educacional' >1pi"ovado peras autoridades 
educacionais pertinemes do reftmco Estado Contratante; 

b)	 adquirir uma especialização vocacionaí, profissional ou técnica; ou 

c}	 estudar ou realizar pesquisas como bolsista, receptorde estipêndio 
ou prêmio de um organismo governamental, relrgioso, caritativo, 
cientifico. literário ou. educacional, ou como panicipante de outros 
programas patrocinaCos porum organismo dessa natureza, , 

'estará isenta de impostos nesse outro 'Estad~ Contratante em reJ-açlo às 
.importâncias remetidas do exterior pllra sua manutenção, educação, capaeítação ou 
U"einamerltg. ' - , 

2. Em relação a subvenções.ibolsas de estudo e remunerações de 
emprego J:1,ão abrangidas pelo parágrafo l p os eseudantes e aprendizes de que trata 
O parágrafo 1-terão direito, adernais, dutante o período de el5ttidos ou treinamento, 
b mesmas deduções pessoais, ise~ e' reduções de .impestes concedidas 803 

residentes do Estado que estiverem visllandó. " 

ARTIGO'22
 
Outros 'Rendimentos
 

1. Os rendimentos de um residente de um Estado Contratante, qualquer 
que seja sua proveniência, não tratÍldo's n~sArti8OB anteriores desta Convenção, 
somente podem ser tributados nesse Estadó. 

.,.'	 " 

2. As diapcsíções do parigtafo l,não serão aplicáveis a rendimentos, 
que não sejam. provenientes de bens imóveis como definidos no pai-ãgrilfu 2 co 
Artigo 6, cujo receptor seja residentevde um Estado Contratante e exerça 
atividades comerciais ou industriais no outro Estado Contratante por meio de um 
estabelecimento permanente situado nooutroBstado, ou preste nesse outro Estado 
serviços pessoais independentes por meio de uma ~ase fixa situada no referido 
Bstado, sempre que o di.reito ou bem em relação ao qual se pague o rendimento 
esteja vinculado efetivamente com tal estabelecimento permanente ou base fixa. 
Em taiscasog, apfieam-se.as disposições dó Artigo 7 ou do].(\rtigo~l~l~g!o1.4dó as 
circu"S·fânc~ 

3- Nã6 obstante as disposiç6esdos parágrafos precedentes, os 
rendimentos de um residente de um Estado Ceetraeante não tratados nos Artigos 
anteriores da presente Convençãc e provenientes do outro Estado Contratante 

, podem também. ser lributados nesse outro E~tádo. 



__
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ARTIGO 23
 
FHminação da Dupla Tributação
 

1. No ceso da Venezuela l 3 dupla tributação será evitada da maneira 
seguinte:' 

As pessoas residentes na Venezuela que receberem rendimentos que, 
em conformidade com as disposições, desta Convenção, sejam 
tributáveis no' Brasil, 'poderão Creditar 'contra os impostos· 
veneZueJ~os cOITespondentesa esses, rendimentos, os impostos 
'cobrados no Bn.,sil,de acordo com as disposições apl íeáveis na l~i 
venezuelana. Todavia, tB.l crédito nio' poderá exceder a .fração' do 
Imposto sobre a renda. klcülado antes do crédito. que possa estar 
submetida, a tributação no Brasil. 

2. 'Nn caso do Brasil, a dupla' tributação será evitada da maneira 
seguinte:" 

Quando um residente do ,Brasil receber rendimentos que, de acordo 
com as disposições desta Coriven,9ão, sejam tributâveisna Venezuela, 
o Brasil admitirá a dedúção,do imposto sobre os rendimentos cesse 
residente, de um montante' igual no imposto sobre os' rendimentos 
pago na Venezuela, de acordo com as disposições aplicáveis da 
legislação brasileira. Todá"ia, ial .deduçâo não poderá. exceder a 
fração do imposto sobre' a vrenda, calculado antes' da dedução, 
correspondente aos rendimentos tributáveis na Venezuela, 

• ; J. • 

3. Quando, em conformidade' com qualquer' disposição da presente 
Convençio~ os rendimentos obtidos por um .residente de um Estado Contratante 
estiverem isentos de imposto nesse Estado, <tal Estado poderá, todavia, levar em 
conta os rendimentos isentos pata efeito de determinar o montante do imposto 
sobre o restante dos rendimentos do'refendo resldente.. 

ARTIG024 : 
Não·Discriminação 

1. Os nacionais de um Estado Contratante não ficarão sujei1:os no outro 
Estado Co~tratant~~a .~~~.~~atr~Rl;ltição ou obrigação a ela correspo~~=-:~~tre 
não se exsjam ()ªq e'~ ~~~9.~~y.05aa <1Q .que .aquelas a 'Iue4i~16J-am·· .. 
possam estar. S_UJ~~tõs 'Ii.'~. '.~foni:l.s.:·~esse_outro .E~ta~o que se encon~ m-
mesmas condições, especialmente em relação à residência, .. 

2. Os estabelecimentos permanentes que uma empresa de um Estado 
Contratante tenha no outro Estado Cootratante não serão tti\>utados nesse outro 
Estado Contratante de modo menos favorável que as empresas desse outro Estado 

~, . -,
.': '~,''--~L,,'_'-'_ "~ ::,:~" .. , ~',:..."._~._,~_~. 
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que exerçam as mesmas atividades. Esta disposição não pode ser Interpretada no 
sentido de obrigar um EsUldo Contratante a conceder aos residentes do outro 
Bstado CcJnU"atante as deduções pessoais: isenções e reduções que, para efeitos 
fiscais, conceda aos seus pr6prios residentes emfunçio de seu estado civil ou 
encargos familiares. . . 

3. A meDOS que se apliquem as disposições-do Artigo 9~ do parágraf'o 8 
.do Artigo 11 ou do parágrafo 6 do Artigo- 127 os juros, '·roya.ltÍEJS·· ou demais 
g8StO$ pagos por uma empresa de um Estado Contrarante a um residente do outro 
'Estado 'Contratante são deduU:vei:5. para determinar os lucros t"jbutáv~ie 'dessa 
empresa, n8..;i mesmas condiçõe5Gue.:'s.e tivessem sido pagos' a um residt;nte do 
Estado mencionado em primeiro lugar.: .. 

4. . As empresas de um Bstádo Contratante cujo capital seja. total ou 
parcialmente, .detido ou controla~o.direta ou indlretarnente, por um ou vários 
residentes do outro Estado Contratante,. não ficárâo sujeitas. ni;l primeiro Estado. a 
nenhuma tributação ou obrigação comela conexa que. não seexijam ou que sejam 
mais gravosas do que aquelas a que estejam .ou 'possam estar sujeitas as outras 
empresas !!Jirnilares do' primeiro Estado.,' ,. .. 

S. .As disposições deste Artigo se aplicam aos impostos visados pela 
presente Convenção. . . . . 

ARTIGO 25
 
Procedimento Amigável
 

1. Quando um residente de 'um EStado Contratante considerar que 'as 
medidas: tomadas por um ou por'ambos os Estados Contratantes implicam, ou 
podem implicar, em relação a si, uma tTiblJtáç~G em desacordo comas disposições 
da presente Convenção, poderá;, independentemente dos recursos previstos pelo 
direito interno desses Estados, submeter'seu caso à autoridade competente do 
Estado Contratante onde residir. . . .' 

2. . . A autoridade competente~'sea·recblimação:se lhe an~ratjuslificada e 
se ela própria não estiver em condições de adotar }1ma soluçâo salisfatóri&, 
es:forçar-se-á para resolver a queStão' mediante acordo amigável com a autoridade 
competente do outro Esta40 ConuatáJiie, a' fim· ·de· evitar uma tributação não 
confonne com apresente Convenção, . .: . 

\' : 

}-:.. As autoridades c~~~~jd2"&!àta:.p.$J.~çontratantes esforçar-se-ão, 
~iante acordo ami~vel, part~~~~ifiéul.aadesou dirimir as dÍlvidas a 
que possa dar lugar a mterpretaçao OU 'apficação da presente Convenção. . 

. .." .. . .' . 

4. As autoridades· compere'htes· dos Estados Contratantes poderão 
comunicar-se diretamente a fim dechegarem 'a Um acordo nos termos indicados 
nos parágrafos anteriores. 

, '.I 



.i\}~~~~;\" 

. ·-t" j ;' 

~, .' ". ': . 
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5." Independentemente da participação dos Estados Contrataotes no 
/'tAcordo Geral sobre Coméf.cio de Serv-ços", ou em .. quaisquer acordos 
internacionais, as questões tributárias relativas .aoa Impostes compreendidos na 
presente Convenção que ocorram entre os Estados Contratantes somente estarão 
sujeitas às disposiçõesda presente Con:venção.· .	 .. " 

.ÃRTIG026 .
 
Troca de Informações .
 

1. . .-As autoridades .competentes .dos Estados Contratontcs ttoC3.t'àõ as 
ínformaçõe.s necessárias paraapllcar as ·djsposições da presente Convenção ou as 
da legislação interna dos Estados.CQntntantes relativa aos i:npostos federais ou 
nacíonals de qualquer classe ou denomínaçãoné medida em que.a tributaria nela 
prevista não seja contrâria :ã Convenç.iió.O. intercâmbio de informaÇão não está 
limitado pelos Artigos 1 e ~. As informações recebidas por um Estado Contratante 
serão Consideradas secretas da mesmà maneira que as Informaçêes obfidas pe}~ 
aplicação. da Iegislação intemadêsse' Estádo· e .Só poderão. ser cornunicadas às 
pessoas ou autoridade:; (incluídos ·tri'bÚDâisé· 6rgãO:t administrativos) encarregadas 
do lançamento ou cobrança dos impôstos' acima mencionados, da instauração de 
processos sobre infrações re]ativ~a·e:Sst:Simpostos. ou da apreciação de recursos 
a eles correspondentes, Referidas péssoasou autOridades usaria essas Informações 
somente para fins fiscaís. ..r,' 

,,1, 

'," ." " 

2. Em nenhum caso as" disposiçÕes do parágrafo 1 podem ser 
interpretadas no sentido de obrigar UM' Estado Contratante a: . 

. ,: ;:~. ',o 

a)	 adotar medidas· adminís'tratlvas co:r:Jwrias à Suá legislação 0"4 

prática administradva:óuà5 do outro Estado Contratante; 
. , ". ~'i' '..' .	 . . 

b) fornecer informeçõesque não possam ser obtidas com base na sua 
legislação ou no âmbito dé sua prática administrativa normal ou 
das do OUt.'"'O Bstado COntratante~ 

.;« • 
. . ".' .-', . 

c)	 fernecer informações: que revelem , segredos cornercâais, 
Industriais, profisslon~soude processos comereíeís ou industriais, 
ou informações cuja cómu.riicaçãO·sejci contrária à ordem pública. 

. ",'.',,'; -, i . 
. . '.' 

r.3. » ~ Não obstante o diSPosto.... 'no..·· ..pa~áwa.·.~,z d;fgo. a. au",.r~dade 
~~~tente ..d()_~ C?n~!"te .requen~~~c:~~v~. ~"..:,coostdel'8çao as
~1Jl~nstltucl0naISe legais. e. a ~lproo~"ãde • e ratamento.. obter- e 
~fom~e~riformações que possuam~·instituições financeiras. rnandarãrios ou 
pessoas que atuem como representadtes,' agentes ou fiduciários. Em relação a 
participações sociais ou a panicipaç~· em sociedades de capital. a autoridade 
competente deverá obter e fornecer Inforrnações jnc)llsiv~ sobre ações ao portador. 
Se a informação for especificamente requeridapela autoridade competente de um 

'j', 
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Estado Contratante, a autoridade competente do outro Estado Contratante 
proporcionará a Informação nos termos deste Artigo na fanna de declarações de 
testemunhas e de cópias autenticadas de documentos originais inéditos (inclusive 
livros,· informes, declarações, registros cóntábeis e anotações) com a mesma 
amplitude com que essas declarações e .docurnentos possam ser obtidos nos termos 
estabelecidos pelas leise práticas administrativas desse outro Estado. 

4. 'A autoridade competente do Estado Contratante requerido poderá 
autorizar as autoridades fiscais do Estado requerente a ter acesso. ao Estado 

'mencionado em Primeiro lugar, para fins de presenciare ria qualidade de 
observadores, os interrogatórios de pessoas e o. exame de Iivros e registros 
realizados pelo Estado requerido. .... . 

5. : A autoridade competente dó Estado Contratante requerido poderá . 
autorizar, com. o consentimento das Pessoas submetidas às ações de fiScalização, 
as autoridades fiscais do Estado Contratante requerente a ter acesso ao Estado 

'requerido para interrogar pessoas e 'examii,ar'iivros e registros.. - . .. 

6. Os Estados ~tratantes·se consultarão a fim de determinar os casos e 
procediméntos para. a fiscalização . simultânea de impostos. Entende-se por 
fiscalização simultânea, para os fins éI- presente Convenção, um acordo entre os 
dois Estados Contratantes para fisê.alízar ·~.simultaiteamente,· cada um em seu 
território, a situação tribÚtária de uma pessoa. ou pessoas que possuam interesses 
·comuns ou vinculados, a fim de trOcàr~ informações relevantes que obtenham. 

. . . 

·7. As despesas decorrentes da aplicação das disposições deste Artigo 
ficarão a cargo do Estado Contratante requerido. Todavia, as. despesas pela 
participaç.ão de peritos. testemunhas, Intérpretes e tradutores serão pagas pelo 
Estado requerente. com acordo prévio ~obre o montante. . 

. 'ÀRTIG027 
Funcionários 'qi'pl~máticose Consulares 

As dis~si~es· da·· pt-es"ente ··Convenção não prejudicarão os 
privilégios fiscais de que se beneficiernos funcionários Jiiplomáticos e consulares, 
seja em virtude de regras gerais do Direito Internacional, seja de disposições de 
acordos especiais. .. . . 

ARTIGO 28 .
 
DiSposi~· Diversas
 

, .·,1' 

1. As autoridades competentes de qualquer dos Estados Contratantes
 
poderão negar os beneficios desta Convenção a qualquer pessoa ou em relação a
 
qualquer operação, se em sua opinião a outorga .dosheneficios da Convenção
 
constitui um abuso da Convenção consi,deràndo seu objeto~ .
 

, . 
.:~".'. ,:" .•··'C.:'O'·'· 
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2. Se, após a assinatura da presente Convenção, um Estado Contratante 
estabelecer em sua legislação que os rendimentos de procedência "offshore" 
obtidos por uma sociedade: 

a)	 de atividade de navegação; 

b) de atividade bancária, financeira, de seguro, de investimento, oude 
. atividades simiJares; ou 

c)	 em razão de ser a sede, o centro de coordenação ou uma entidade 
similar que presta serviços .admlnístrasívos ou outro tipo de apoio a 
um grupo de sociedades que exerce ·atividades empresariais 
primordialmente em outros Estados, . . ' .	 . . 

estão isentos de imposto· ou estão·' sujeitos a tributação a uma alíquota 
substancialniente inferior à aliqu~ aplicada aos rendimentos obtidos de 
atividades-similares exercidas em: seu" próprio terrltôrio, o. outro Estado 
Contratan~ não estará obrigado a apliCar qualquer limitação imposta pela presente 
Convenção sobre seu direito de tributar os rendimentos obtidos pela sociedade de 
tais atividades "offsnore" ou sobre seu' direitO de tributar os dividendos pagos pela
sociedade.	 ; .. i • 

3. Uma entidade legal residente de um Estado Contratante que obtenha 
rendimentos de fontes no outro Estado Contratante não terá direito nesse outro 
Estado Contratante aos beneficios ~a presente Convenção se mais de cinqüenta 
por cento da participação efetivanessaentidade (ou, no caso de uma sociedade, 
mais de cinqüenta por cento dovalor 'acumulado das ações com direito a voto e 
das ações em geral da sociedade) for de propriedade, direta ou indiretamente, de 
qualquer combinação de uma ou mais Pessoas que não sejam- residentes do 
primeiro Estado Contratante mencionado. Todavia, esta disposição não será 
aplicável se essa entidade exercer, no Estado Contratante de que é residente, uma 
atividade empresarial substancial di~nt8' da mera .: detenção de títulos ou outros 
direitos ou da mera realização de atividades. auxifiares ou preparatórias em relação 
a outras entidades ou empresas relacionadas... ." 

ARTJG029 
Entrada em Vigor 

·~YiadiPl~~.~S=::==~JQl
 
legislação para. a entradã em vigor da ~resente Convenção, A presente Convenção 
entrará em vigor na data de recepção d~ última notificação~, 

2. A Convenção surtirá seus efeitos: 

. i 
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a)	 no Brasil: 

i)	 no que concerne aos impostos retidos na fonte, relativamente às 
importâncias pagas, remetidas ou creditadas no ou depois do 
primeiro dia de janeiro do ano calendárso imediatamente 
seguinte àquele em que a Convenção entrar em vigor; 

ii) no que coneeme aos outros impostos de que trata a Convenção, 
relativamente aos rendimentos' produzidos no ano fiscal que 
comece no ou depois do primeiro dia de janeiro do ano 
cafendárlojmediatamenteseguinte àquele em que a Convenção 
entrar em vigor. " , 

b)	 na Venezueía: 

i)	 no .que concemeiaos impostos retidos na fonte, sobre as 
importâncias. pagas ou Creditadas a não residentes a partir" <te 
primeiro (I) de janeiro dOMO calendário seguinte àquele em' 
que esta Convenção entrar em vigor; 

ii) no que conceme', aos outrôsimpostos sobre a renda, nos 
períodos impositi~osquecomecema partir de primeiro (1) de 
janeiro do anoca'endário seguinte à data em que esta 
Convenção entrarem vigor, 

3. O "Acordo entre o Governo di República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Venezuela tiara Evitar a Dupla Tributação em Matéria 
de Transporte Aéreo", concluído em Caracas em 7 de novembro de 1979, deixará 
de surtir seus efeitos a partir da data na qual' a presente Convenção-entre em vigor 
e produza seus efeitos em conformídade com os parágrafos 1 e 2 deste Artigo. 

,I·' 

c. :{." -. 
-, ~ '; .', ~. 

ARTIGO 30
 
Denúncia'
 

1. A presente Convenção permanecerâ em vigor enquanto não for 
denunciada por um dos Estados .. Contratantes. Qualquer Estado Contratànte 
poderá denunciar a presente Convenção, por. via diplomática, notificando por 
escrito a denúncia com anteeedênciade peio menos seis meses do final de 
qualquer ano calendário apõs:~~ns~J7i~o.sicinc~anosa partir de sua entrada e~t 
vigor. 

2. Esta Convenção deixará de surtir efeito: 

a)	 no Brasil: 

. >, 
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i) no que concerne aos impostos retidos na fonte, relativamente às 
importâncias pagas, remetidas ou creditadas. no. ou depois do 

. primeiro dia de janeiro do ano calendário imediatamente 
seguinte àquele em que a denúncia tenha ocorrido; . . . 

.ii) no que eoncerne aos demais impostos de que trata a presente 
Convenção, relativamente aos .rendimentos produzidos' no ano 
fiscal que comece '::'-0 ou depois do primeiro dia'de janeiro do 

. ano calendário imediatamente seguinte àquele em que a 
.. denúncia tenha ocorrido; " , 

b)	 na Venezuela: 

i)	 no que conceme '80s 'impostos retidos na fonte, sobre as 
importâncias pagaS;'oucreditadas a não residentes a partir de 
primeiro (1) de jan~iro'do 'ano calendário seguinte àquele em 
que se dê a notificaÇão;' " .' , 

ü) no que concerne :'8.05.' outros impostos sobre a renda, em 
. qualquer exercíciofíséaí que Çomece a partir de primeiro (1) de 

janeiro do ano. caJ.~dário seguinte àquele em que se dê a 
notificáção. '. ,,' ", . 

Em testemunho do '. que' os Plenipotenciários dos' dois Estados 
Contratantes assinaram a presente Co~v~nÇã~_ 

Feito em Caracas, aos 14:díaSdomês de fevereiro de 2005, em dois 
exemplares originais, nos idiomas po~ugUê~ e espanhol, sendo ambos os textos 
igualmente autênticos. .' .. '. 

-r : 

PELO GOVER DA R,EPUBLlCA 
B0UVARIANA DA ENEZUELA 

. i ..' 

'.,c":_.'.,.. ~~_ .~	 _ 
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PROTOCOLO 

No momento da assinatura da Convenção entre o Governo da 
ReplJbllca Federativa do Brasll e o Governo da República Bolivariana da 
-Venezuela para Evitar a Dupla Tributal;RQ e Prevenir a B"Bsllo Fiscal em Matéria 
de Imposto sobre a Renda, os abaixo-assinados," para iS50devidam~nte 
autorizados, convieram nas seguintes djsposições que constituem perte integrante 

. da çonvenção. . - . 

1. 'Com referência ao Artigo 2 

Quando um dos Estados Contratantes estabelecer um imposto Sobre o 
patljmônio;> as autoridades tributárias competentes dos Estados Contratantes se 

.reunirão para definir as regtas de aplicação do 'mencionado imposto no âmbito da 
'.Convenção. 

2. Com refe.rência ao Artigo I I. tJarágrafo 3 

As irnportâricias' pagas a ti11ilo· de "remeneração sobre o capital 
próprio" segundo o Artigo 9. da Leib.ra5ileira nO 9.249, de 1995, são consideradas 
como jUl'Os para os fins do p&ngrafo 3 do Artigo I1 da Convenção.· 

\ -Ó' < , • 

", : 

3. Q;}m refeJência ao Artig.o 12, parágrafo 3 
., 

As disposições do parágrafo 3 do Artigo 12 da Convenção se aplicam 
a qualquer espécie de pagamentos recebidos pelá prestação de serviços técnicos e 
de assistência técnica, ., 

",I t 

4. Com referência 80 Artigo 24 .: 

a) Exigências administrativas' que não impliquemo .pagamento de 
impostos nlo constituem dlscrlmlneção emconformídade com as disposições dos 
parágrafos 1 e 4 do Artigo 24 da Convenção, ' . 

. 
h) As disposições do p3rágrafo S do Artigo 10 não são consideradas 

discriminatórias nos termos do parágrafb 2 do Artigo 24 da Convenção. . 

. c) As disposições dá legislação· brasHeira que nio peryp.item que os 
. "roy*t~..~eriçi~~"1!.~s. no .. parágrafo. 3. do Arti~~li.-12~~~s·;.~:~.:. um 
esta~ec]meri~118neDte.snuado no BraSil a um re~:nQente da~~a que 
exc~ ativida és'er:presariais no Brasil por Intermédio desse estabelecimento 
permanente, sejam dedutíveis no momento de se determinar o rendimento 
tributável do referido estabelecimento permanente. não são consideradas 
discriminatórias noz; termos do parágrafo 2 do Artigo 24 da Convenção. 

------------~-~-~~~~.--"..,--"" ,',", -,' ------'---!,.;--=--~~'------------------
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d) As disposições da Convenção, especiatmente as do Artigo 24, não 
impedirão que um Estado Contratante aplique as disposições de' sua legislação 
nacional relativa à capitalização insuficiente ou para combater o diferimento do 
pagamento dos imposto;; sobre a renda, incJuídá a legislação de sociedades 
controladas estrangeiras (legislação de "CFCn 

) ou outra legislação similar. 

'Em testemunho do, que os .Plenipotenciários dos dois Estados 
Contratantes assinaram o presente Protocolo! 

Feito emCaracas, aos 14 dias do mês de fevereiro de 2005, em dois 
exemplares' originais, nos ,idiomas português' e espanhol, sendo'ambos os' textos 
igualmente autênticos. 

, .... 
, ,.' 

CEGISLAÇAO ClTABA ANEXAD1*-. P~LA SE.CRETARfA - GERAL DA MESA 

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
 

séçãO 11
 
DAS ATRIBUIÇÕES'CO CONGRESSO NACIONAL
 

o,' ., • • • 

..... ·t 

Art. 49: ~. da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

',resolver definitivamente sobre tratados: aCordos ou atos internacionais que acarretem 
encasgOsou compromissos gravosos ao patrim6nióI18cional;

" ' 

, ' , ................................................................. .
~ 

, . '" :. . . 

(A Comissão de RELAÇÕES EXTERIORES e DEFESA NACIONAL) 

"'. '".1 . 
~, .': ,.; . 


