
JORGE CORONADO

 RODOLFO BEJARANO

TRANSPARÊNCIA FISCAL 

DAS MULTINACIONAIS 

NA AMÉRICA LATINA



Transparência fiscal das multinacionais na América Latina2



Transparência fiscal 
das multinacionais  
na América Latina

Estudo da Internacional 

de Serviços Públicos (ISP)

2019 • 1ª EDIÇÃO



4

TRANSPARÊNCIA FISCAL DAS 
MULTINACIONAIS NA AMÉRICA LATINA

Estudo da Internacional de 
Serviços Públicos (ISP)

1 Sociólogo (Universidade da Costa Rica). Especialização em economia política (Escola de Estu-
dos Superiores de Berlim - Alemanha). Especialista em temas fiscais, impactos do livre comér-
cio, dívida pública e proteção social na rede Latindadd e especialista em temas fiscais da Rede 
de Justiça Fiscal América Latina e Caribe (RJFLAC).

2 Engenheiro economista (Universidade Nacional de Engenharia do Peru), especialista em te-
mas fiscais. Coordenador de investigações na rede Latindadd e colaborador para a Rede de Jus-
tiça Fiscal América Latina e Caribe (RJFLAC).

Jorge Coronado1

Rodolfo Bejarano2



Apresentación 5

Copyright © , 2019

•  Todos os direitos reservados. A reprodução desse material sem autoriza-
ção está proibida.

• Organização: Gabriel Casnati

• Edição: Gabriel Casnati

• Projeto gráfico: Cesar Habert Paciornik - HPDesign

• Imagem da capa: Ekaphon maneechot/Shutterstock

A Fundação Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) é a fundação política mais antiga da 
Alemanha, com uma rica tradição da socialdemocracia que remonta a sua fundação 
em 1925. A fundação deve sua formação e sua missão ao legado político de Friedrich 
Ebert, o primeiro presidente alemão eleito democraticamente.

A Internacional de Serviços Públicos (ISP) é um sindicato mundial para traba-
lhadores de serviços de natureza pública, como água, energia, saúde e serviços so-
ciais, administração central, serviços municipais, judiciário, legislativo e tantos ou-
tros. Estamos presentes em 154 países e representamos 30 milhões de trabalhadores. 
Nas Américas estamos articulados com a sociedade civil organizada no tema de tri-
butação justa através da Red Justicia Fiscal para América Latina y Caribe (RJFLAC), 
Tax Justice Network, Global Alliance for Tax Justice e Latindadd. Outros temas de 
ação da ISP são direitos sindicais, tratados de livre comércio, defesa de serviços pú-
blicos de qualidade, organização dos trabalhadores e igualdade de oportunidades.

AGRADECIMENTO



Sumário

Capítulo 1   A evasão fiscal e os privilégios 
fiscais como fatores que promovem a 
desigualdade na América Latina

08

 a)  A evasão fiscal como fator decisivo na desigualdade

b)  A nula transparência dos privilégios fiscais

08

10

Capítulo 2  Um sistema de tributação internacional 
opaco e pouco transparente

12

a)  A ausência de transparência fiscal no comércio exterior

b) Sociedades offshore

c) Guaridas fiscais

d)  Sigilo bancário e sigilo fiscal

12 

13 

13 

15

Capítulo 3  As iniciativas globais para tornar mais 
transparente a tributação internacional

16

a) O Plano BEPS e o G20

b)  Fórum Global para Transparência e Troca 
de Informações Tributárias

c)  Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI)

d)  Iniciativa para a Transparência das 
Indústrias Extrativistas (EITI)

17

20 

22 

23



7

Capítulo 4   Estudos de caso na América Latina  
de avanço, limitações e desafios 
pela transparência fiscal

30

a) O caso do Peru

b) O caso da Costa Rica

c) O caso do México

d) O caso da Colômbia

30 

33 

35

38

Capítulo 5 Conclusões 41



Transparência fiscal das multinacionais na América Latina8

a)  A evasão fiscal  
como fator decisivo 
na desigualdade

P
ara tentar explicar por 
que a América Latina 
é o continente mais 
desigual do planeta, 
temos de relacionar 
principalmente duas 

variáveis, a saber, a altíssima con-
centração da riqueza e uma estru-
tura fiscal que estimula a baixa 
tributação de grandes riquezas e 
empresas. A região apresenta, de 
modo geral, uma estrutura tributá-
ria fundamentalmente regressiva, 
centrada quase que exclusiva-
mente nos impostos ao consumo, 
com baixíssima tributação do pa-
trimônio, dos rendimentos e das 
heranças; altas e constantes taxas 
de evasão e elisão; normas com-
placentes com os paraísos/gua-
ridas fiscais; fluxos financeiros 
ilícitos decorrentes da desregu-
lação do comércio exterior; uma 
ampla e diversa gama de estímu-
los, isenções e privilégios fiscais 
a setores economicamente muito 
fortes e, como corolário final, 
pouca transparência tributária (si-

gilo bancário, sigilo tributário, so-
ciedades offshore, etc.).

É evidente que a desigualdade 
na América Latina possui uma re-
lação direta com os sistemas tri-
butários e fiscais dominantes em 
nossa região. Não é por acaso que, 
entre as demandas que emergiram 
das revoltas sociais dos últimos 
meses, a questão da fiscalidade 
ocupe um lugar tão significativo.

O fato de que, nos países da re-
gião, em média, entre 25% e 40% 
daquilo que deveria ser arreca-
dado em IVA se perca por evasão 
é um dado alarmante e que deveria 
provocar uma mobilização cidadã 
para recuperar essa quantidade 
de recursos, pois trata-se de uma 
perda que está erodindo estrutu-
ralmente as finanças públicas de 
todos os nossos Estados. 

Em matéria de Imposto de 
Renda (IR), os dados disponíveis 
de evasão, tanto entre pessoas fí-
sicas, que está entre 30% e 70%, 
quanto entre pessoas jurídicas, 
que é de 40% a 70%, devem não 
só convocar à reflexão, mas prin-
cipalmente exigir prestação de 
contas das administrações tribu-
tarias, que são absolutamente per-
missivas com esse crime; exigir 
modificações radicais da norma-

CAPÍTULO 1 
A evasão fiscal e os privilégios fiscais como fatores 
que promovem a desigualdade na América Latina
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Países 2000 2005 2010 2012 2014

Argentina 23,3

Chile 16,7 22,2 24,8 22,2

Colômbia 37,9 30,2 24,9 23,0

Costa Rica 27,1 25,7 30,1 30,5

El Salvador 42,4 35,4 33,1

Guatemala 36,2 38,0 32,6 40,3

México 23,2 25,5 27,0 24,3

Paraguai 33,6

Peru 42,9

República 
Dominicana

27,5 35,6 29,7

Uruguai 39,9 30,1 14,4 13,4

Brasil 27,5*

Quadro 1 Evasão de IVA na América Latina 2000-2014 Em porcentagem (%)

* O dado do Brasil corresponde ao ano de 2018
Fonte: “Consensos y conflictos en la política tributaria de América Latina”. Gómez Sabaini, et 
all. CEPAL 2017 

Quadro 2  Evasão de Imposto de Renda (ISR)  
na América Latina Em porcentagem (%)

Países Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas

Argentina (2005) 49,7 49,7

Chile (2003) 46,0 48,4

Equador (2005) 58,1 65,3

El Salvador (2005) 36,3 51,0

Guatemala (2006) 69,9 62,8

México (2004) 38,0 46,2

Peru (2006) 32,6 51,3

Costa Rica (2013) 57,3 70,0

República Dominicana (2010) 65,2 65,2

Colômbia (2010) 36,1 39,0

Brasil (2018) 34,1 26,6

Fonte: “Consensos y conflictos en la política tributaria de América Latina”. Gómez Sabaini, et 
all. CEPAL 2017 e “Evasión Tributaria en América Latina”. CEPAL.2017
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tiva vigente que permitam fechar 
as brechas existentes, mas princi-
palmente transparentar publica-
mente quais sectores económicos 
são os principais sonegadores nos 
nossos países.

 Não é por acaso que, ao fazer 
uma estimativa regional da evasão 
dos dois impostos (IVA e ISR), ela 
soma 6,3% do Produto Interno 
Bruto (PIB) regional, o que equi-
vale a 335 bilhões de dólares, de 
acordo com um dado da CEPAL do 
ano de 2017. Isso representa uma 
quantidade de dinheiro exorbi-
tante, que tem impacto direto no 
(des)financiamento de políticas e 
serviços públicos de qualidade e 
universais, acarretando adicional-
mente o aumento da pobreza, da 
exclusão e da desigualdade. 

Podemos constatar que a evasão 
fiscal tem um impacto direto na 
sustentabilidade das finanças da 
região, na medida em que a perda 
dessas receitas tributárias incide 
diretamente no incremento in-
sustentável dos déficits fiscais 
nacionais e, portanto, estimula o 
desmonte de nossos Estados na-
cionais e a privatização de seus 
ativos estatais. 

Adicionalmente, é possível iden-
tificar, a partir dos quadros an-
teriores, um sério problema de 
transparência no que diz respeito 
à ausência de dados por parte 
das administrações tributárias 
e dos ministérios responsáveis 
pela questão tributária e fiscal 
da região; não apenas faltam da-
dos atualizados em quase todos 

os países da região, mas também 
não há sistematização da infor-
mação existente. Assim, um grave 
problema de erosão das bases im-
poníveis fica invisibilizado e com 
sérios problemas de subregistro. 
Se a opacidade for a norma em 
matéria de medição da evasão, cla-
ramente que não haverá possibili-
dade de desenvolver estratégias e 
ações concretas que permitam re-
verter esse grave problema. 

Pode-se dizer sem risco de errar 
que, na América Latina, a opaci-
dade e a falta de transparência so-
bre os atores que operam mediante 
grandes evasões e elisões, faz com 
que seja praticamente impossível 
determinar quais são os setores que 
se beneficiam com a evasão fiscal. 
Dessa forma, é preciso reiterar que 
a escassa transparência no acesso e 
no processamento da informação é 
o melhor aliado dos evasores que 
afetam nossos recursos públicos. 

b)  A nula transparência 
dos privilégios fiscais

Não devemos nos limitar à 
questão da evasão como fator 

determinante no que tange à re-
gressividade fiscal e afetação das 
finanças públicas; pesam também 
as figuras das isenções, incenti-
vos, tratamentos tributários pre-
ferenciais, etc., que na maioria dos 
casos não chegam a constituir ver-
dadeiros privilégios fiscais. 

Essa trama de descontos tributá-
rios é de amplo espectro em quase 
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Quadro 3  Gasto Tributário como % do PIB 
e da arrecadação tributária

Fonte: “Los incentivos fiscales a las empresas en América Latina y el Caribe” CEPAL e OXFAM. 
2019.

todos os países da América-Latina 
e eles se englobam sob a denomi-
nação de gasto tributário: exone-
rações temporárias de impostos 
(tax holidays), exclusões, isenções, 
taxas reduzidas, deduções, cré-
ditos fiscais, diferimentos de im-
postos, sistemas de depreciação 
acelerada, zonas especiais com 
tratamento tributário privilegiado 
(que podem abranger direitos de 
importação, imposto de renda, im-
posto ao valor agregado ou outros 
tributos) (CEPAL/OXFAM, 2019).

A característica comum des-
ses descontos tributários é que 
eles surgem como incentivos para 
atrair Investimento Estrangeiro 
Direto (IED) ou estimular ramos 
econômicos específicos em cada 
país. A crítica que se faz é que esses 
estímulos fiscais surgem na forma 
de incentivos temporários, mas 

acabam se tornando permanen-
tes, sem que existam avaliações de 
impacto e resultados para medir 
com certeza quais os benefícios de 
tais estímulos e, mais importante, 
eles são em essência opacos, não 
deixando transparecer quais são os 
verdadeiros beneficiários/as, nem 
prestam contas públicas acerca de 
seus benefícios. 

O problema central é que tal 
política de privilégios fiscais esti-
mula a competição entre os países 
para atrair o investimento estran-
geiro, ampliando cada vez mais 
o que se chama “corrida para o 
abismo” ou “race to the bottom”: 
cada um oferece maiores paco-
tes de incentivos, erodindo for-
temente as estruturas tributárias 
dos países. Foi comprovado por 
uma diversidade de estudos e aná-
lises que esses incentivos não são 

Nível de Gasto Tributário 
como % do PIB

PAÍS GASTO TRIBUTÁRIO COMO % DA ARRECADAÇÃO 
TRIBUTÁRIA

Maior do que 6% Uruguai
Honduras

32,5%
35,0%

Maior do que 5% Costa Rica
República Dominicana

41,0%
36,1%

Maior do que 4% Equador
Brasil

38,6%
21,1%

Maior do que 3% El Salvador
Panamá
México
Chile
Colômbia

21,2%
36,9%
23,8%
16,6%
n.d.
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necessariamente a razão principal 
para que os investimentos che-
guem até um país; há variáveis 
mais importantes, tais como edu-
cação ou formação da força de 
trabalho, infraestrutura moderna, 
segurança, estabilidade política e 
econômica, etc. 

O custo é evidentemente muito 
alto: perda de arrecadação pe-
los supostos investimentos que 
ficam isentos do pagamento de 
tributos ou com taxas reduzidas, 

incremento nos custos de admi-
nistração desses incentivos; dis-
torção na alocação de recursos, 
concorrência fiscal nociva não só 
entre jurisdições, mas também en-
tre setores econômicos, perda de 
equidade horizontal e vertical, etc. 
Em suma, o altíssimo custo fiscal 
pela perda de arrecadação não é o 
único impacto negativo; devemos 
somar a esta os efeitos nocivos 
sobre a eficiência, a equidade e a 
transparência tributária.

a)  A ausência de 
transparência fiscal 
no comércio exterior

É plenamente conhecido que 
os processos de desregulação 

do comércio mundial, decorren-
tes das políticas de liberalização 
econômica das últimas décadas, 
estimularam um processo muito 
profundo de opacidade e ausência 
de transparência fiscal. O para-
digma do livre comércio, que teve 
nos Tratados de Livre Comércio 

(TLCs) seu principal instrumento 
para estimular uma agressiva des-
regulação do investimento estran-
geiro, tem criado condições para 
o aumento da evasão e principal-
mente da elisão fiscal por meio do 
comércio exterior. Os TLCs estabe-
lecem a impossibilidade dos Esta-
dos de desenvolverem normativas 
regulatórias para os investimentos 
baseados nesses instrumentos. 

Somam-se ao ponto anterior o 
complexo sistema de opacidade 
fiscal internacional que se sustenta 

CAPÍTULO 2 
Um sistema de tributação internacional  
opaco e pouco transparente
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na legalização de sociedades offs-
hore, o amplo mapa de paraísos/
guaridas fiscais ou jurisdições de 
baixa ou nula tributação, o sigilo 
bancário e o sigilo fiscal, que tor-
nam literalmente impossível per-
seguir a rota dos fluxos financeiros 
ilícitos e a fuga de capitais. 

Esse sistema, que protege e es-
timula principalmente a elisão 
corporativa multinacional, não 
se viu afetado por nenhuma das 
diretrizes estabelecidas nem no 
G20, nem pela Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), nem pelo seu 
programa Erosão da Base Tribu-
tável e Transferência de Lucros 
(BEPS) ou seu Marco Inclusivo1.

b) Sociedades offshore

Estas sociedades são instrumen-
tos criados com o propósito 

de esconder ativos financeiros e 
de qualquer outro tipo em juris-
dições opacas; elas são a base 
deste sistema de opacidade fiscal. 
A criação de tais “sociedades fan-
tasmas” busca o “ocultamento fis-
cal, o ocultamento contábil para 
enganar os acionistas, os mercados 
e as autoridades de regulação e o 
ocultamento de operações fraudu-
lentas (para distribuir comissões 

1 O Marco Inclusivo (MI) foi estabelecido em junho de 2016, como espaço de trabalho entre paí-
ses membros da OCDE e de países não membros. O compromisso para pertencer é se compro-
meter com o processo BEPS e seu Plano de Ação conformado por 15 ações, assim como pagar 
uma contribuição de 20.000 euros anuais. Atualmente é integrado por 135 países.  

2 file:///C:/Users/jorge/Downloads/CESOP-IL-72-14-EvasionFiscalExterior-280218.pdf  

ocultas para fazer fracassar as in-
vestigações de responsabilidade 
civil ou penal)”2. Essas socieda-
des permitem principalmente que 
o poder corporativo multinacio-
nal evada suas obrigações tribu-
tárias nos países de onde extraem 
seus lucros. As sociedades offshore 
existem porque o sistema bancário 
global, por meio de intermediado-
res financeiros, facilita esse sis-
tema de opacidade e ausência de 
transparência bancária.

c) Guaridas fiscais

As guaridas ou paraísos fis-
cais são engrenagens básicas 

do capitalismo financeiro, uti-
lizados pelos ricos e poderosos 
do mundo inteiro. O capitalismo 
sem paraísos fiscais é uma utopia 
(Zucman:2013).

 O sistema de guaridas fiscais é 
onde as sociedades offshore têm 
suas sedes, de impenetrável acesso 
tributário para país algum. O que 
vemos hoje é que existe uma estra-
tégia de “branqueamento” de tais 
jurisdições, ao ir reduzindo cada 
vez mais os critérios para determi-
nar se uma jurisdição é uma gua-
rida/paraíso ou não. Um exemplo 
disso é a União Europeia, que em 
sua última “lista negra” de paraí-
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sos fiscais deixou apenas nove ju-
risdições, inclusive tirando a Suíça, 
ao declarar que assume compro-
missos de cooperação fiscal.

A União Europeia estabeleceu 
três critérios de classificação: 
transparência, fiscalidade justa 
e participação nos fóruns inter-
nacionais sobre fiscalidade3. A 
Oxfam Internacional fez um ques-
tionamento a essa última lista, no 
que chamou de “Lista negra ou 
apenas uma lavagem de rosto?”, e 
propôs em seu lugar um rol de 35 
jurisdições, incorporando vários 
países da própria União Europeia.

Inclusive o Fundo Monetário In-
ternacional (FMI), em sua lista de 
paraísos fiscais publicada em 2017, 
definiu países como a Holanda, a 
Irlanda e Luxemburgo como tais, 
algo que a próprias União Euro-
peia se negou a fazer. 

Nos casos do Peru, México, 
Costa Rica e Colômbia, vemos 
como seus critérios estão mais 
concentrados na questão de troca 
de informação, assinatura de con-
vênios de bitributação e alíquota 
aplicável no Imposto de Renda de 
Pessoa Jurídica. Dessa forma, no 
Peru, partindo desses critérios, 
a lista de “paraísos fiscais” é de-
terminada por meio de Decreto 
Supremo. Na Colômbia, a partir 
de 2014, houve uma mudança de 
normas e o critério fundamental 
passou a ser não ter convênio de 
intercâmbio de informação, se-

3 https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/bn-blacklist-whitewash-tax-havens-eu-281117-
-summ-es.pdf  

gundo o qual a lista original de 
41 jurisdições se reduziu para 37 
e ficou estabelecido que a cada 
ano será elaborada uma lista de 
paraísos fiscais. No caso do Mé-
xico, não é proibido legalmente 
ter instrumentos financeiros em 
guaridas fiscais, exigindo-se ape-
nas a apresentação junto à Admi-
nistração Tributária do país uma 
“declaração informativa” de que 
se possuem ativos financeiros ou 
não financeiros em alguma das 92 
jurisdições definidas como “pa-
raísos fiscais ou zonas laxas” pela 
normativa mexicana. Já na Costa 
Rica, somente em outubro de 2019 
saiu pela primeira vez uma lista 
de paraísos fiscais, com 21 juris-
dições, entras as quais destacam 
algumas como Coreia do Norte, 
Uzbequistão e Palestina, que são 
países com os quais não existem 
fluxos financeiros significativos.

O que há de comum entre os 
quatro países mencionados é que, 
em suas listas de paraísos fiscais, 
eles não incluem nenhuma juris-
dição europeia, diferentemente 
da Lista do FMI, nem incluem 
qualquer jurisdição nos Estados 
Unidos, como o fazem tanto a 
Oxfam Internacional quanto o Ín-
dice de Sigilo Financeiro da Tax 
Justice Network (TJN), que coloca, 
entre as 25 principais jurisdições 
opacas ou guaridas fiscais, tanto 
os Estados Unidos quanto países 
da Europa.
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Estamos evidentemente perante 
um processo de “branqueamento” 
ou de “lavagem de rosto” do re-
gime global de guaridas fiscais por 
parte da institucionalidade inter-
nacional da fiscalidade, incluindo 
a União Europeia, a OCDE, o G20 
e as próprias administrações tribu-
tárias dos países, particularmente 
dos países do Sul global.

 d)  Sigilo bancário  
e sigilo fiscal

Esse é um dos fatores centrais 
da ausência de transparência 

da fiscalidade internacional. A im-
possibilidade de a instituciona-
lidade de controle – nacional ou 
internacional – acessar as contas 
bancárias de pessoas físicas e ju-
rídicas torna toda ação legal um 
processo muito complexo e difícil 
de finalizar com sucesso quando 
se busca rastrear o caminho das 
transferências bancárias. O sigilo 
bancário foi estabelecido como o 
principal mecanismo para escon-
der ações ilegais – e também le-
gais, mas baseadas no princípio da 
elisão tributária. 

Para a sociedade civil e para os 
centros de investigação de ques-
tões fiscais, o principal problema 
é o do segredo fiscal, que impede 
conhecer declarações tributárias 
de pessoas físicas e jurídicas, nem 
ter acesso às bases de dados das 
administrações tributárias a fim de 
determinar possíveis processos de 
evasão, elisão ou de beneficiários 
de privilégios fiscais. 

O sigilo fiscal é a principal ba-
rreira para tornar transparente 
a obrigatoriedade tributária de 
pessoas físicas e jurídicas. É, ao 
mesmo tempo, a ferramenta fun-
damental para que a evasão e a 
elisão fiscal não possam ser evi-
denciadas e combatidas pela cida-
dania e pela sociedade civil. Esse 
sigilo é o principal instrumento 
com o qual os evasores e os eli-
sores contam para manter seus 
mecanismos de fraude fiscal na 
escuridão. Por isso, uma demanda 
prioritária do movimento social 
e cidadão deve ser acabar com o 
sigilo fiscal, concebido como me-
canismo opaco que permite àque-
les que querem fraudar o Estado 
manterem seu delito sem conhe-
cimento condenação pública.
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A 
discussão glo-
bal sobre a trans-
parência fiscal 
corporativa vem 
ganhando cada vez 
mais importância 

nos últimos anos, tanto nas esfe-
ras oficiais quanto nos grupos de 
organizações da sociedade civil, 
e inclusive em certos grupos de 
investidores, que veem a trans-
parência como uma ferramenta 
fundamental para fazer com que 
os Estados minimizem os im-
pactos das estratégias agressivas 
de planejamento tributário e de 
fraude fiscal que os contribuin-
tes possam aplicar, em especial 
aqueles que operam de maneira 
transnacional. Adicionalmente, 
a prática cotidiana da publicação 
de informação sobre as atividades 
empresariais, incluindo o paga-
mento de impostos, pode ajudar 
a gerar uma maior confiança do 
público e dos próprios acionistas, 
levando assim à melhora da ima-
gem da empresa em relação à sua 
responsabilidade com a sociedade. 

Atualmente são muito poucas 
as corporações que de forma vo-
luntária publicam informação 
sobre suas contas desagregadas 
nos países onde operam, e con-
tinuam vigentes aquelas práti-
cas que permitem assentar filiais 
em jurisdições com alta opaci-
dade e com vantagens fiscais que 
lhes permitem transferir lucros 
daqueles lugares onde elas real-
mente mantêm atividades. A pro-
liferação dos serviços digitais, que 
permitem realizar transações de 
um lugar a outro sem nenhuma 
restrição, torna ainda mais difícil 
o trabalho das administrações tri-
butárias de arrecadar os impostos 
correspondentes. 

Isso afeta principalmente os 
países em desenvolvimento, que 
dependem em grande medida das 
receitas que possam ser geradas 
pelas multinacionais e são os que 
precisam de maiores recursos para 
poder alcançar os níveis de finan-
ciamento requeridos pelos pro-
gramas de proteção social e assim 
avançar na direção dos Objetivos 

CAPÍTULO 3 
As iniciativas globais para 
tornar mais transparente a tributação internacional
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de Desenvolvimento Sustentável. 
Estima-se que as receitas fiscais 
totais perdidas devido a práticas 
tributárias agressivas estão por 
volta de 100 a 240 bilhões de dóla-
res anuais, e são os países em des-
envolvimento os que sofrem com a 
maior parte dessas perdas4. 

Nos últimos anos têm surgido 
uma série de inciativas de caráter 
internacional que pretendem in-
crementar a transparência fiscal 
e atacar a evasão e a elisão tribu-
tárias por meio de uma série de 
recomendações de políticas que 
devem ser assumidas pelos países 
que queiram entrar na nova era 
de mudanças no sistema tributá-
rio global, mas isso requer todo 
um processo de adequação e adap-
tação de marcos regulatórios e de 
arranjos institucionais para o qual 
nem todos os países da região es-
tão preparados. 

No entanto, os processos avançam 
e os compromissos assumidos pelos 
países nos espaços internacionais 
devem ser honrados, sobretudo por 
aqueles que buscam se incorporar a 
grupos como a OCDE. Alguns países 
da região já estiveram realizando 
mudanças em suas legislações e 
tomando algumas medidas para se 
adequar aos padrões que essas ini-
ciativas exigem. 

4 https://www.oecd.org/ctp/oecd-presents-outputs-of-oecd-g20-beps-project-for-discussion-
-at-g20-finance-ministers-meeting.htm  

a)  O Plano BEPS da 
OCDE e do G20

U m dos processos mais impor-
tantes em andamento no pre-

sente é o do projeto BEPS (Base 
Erosion and Profit Shifting), inicia-
tiva surgida de um chamado feito 
pelo G20 na Cúpula de Londres 
em abril de 2009 para acabar com 
o sigilo bancário e financeiro, que 
depois foi assumida pela OCDE e 
após alguns anos deu lugar a um 
documento que incorporou uma 
série de medidas e ficou conhecido 
como Plano BEPS. Este inclui 15 
ações para promover a transparên-
cia e a troca de informações entre 
países para a luta contra a evasão e 
a elisão tributárias. 

Entre as medidas propostas no 
Plano estão previstas mudanças em 
matéria de convênios tributários 
bilaterais para prevenir o abusos 
dos mesmos ou treaty shopping; a 
revisão das normas sobre as tran-
sações intragrupo; a avaliação dos 
efeitos potencialmente pernicio-
sos dos regimes preferenciais im-
plementados pelos governos; além 
de outras medidas que se traduzem 
em medidas legislativas nacionais.

No ano de 2016, criou-se o Marco 
Inclusivo do BEPS, com a finalidade 
de aproximar os países em desen-
volvimento no plano de implemen-
tação, muito embora isso só tenha 
acontecido quando tudo já estava 
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montado pelos países desenvol-
vidos, não existindo muita mar-
gem para realizar mudanças que 
poderiam estar de acordo com os 
interesses dos países que não par-
ticiparam desde o processo inicial. 
No entanto, muitos países foram se 
somando e atualmente o Marco In-
clusivo conta com 135 países, en-
tre os quais estão Colômbia, Costa 
Rica, México e Peru5. 

Para dar um espaço de ade-
quação aos países, foram definidos 
alguns padrões mínimos, tomados 
do Plano de Ação, que priorizam 
quatro ações a serem implemen-
tadas, especificamente a ações de 
números 5, 6, 13 e 14. Os relató-
rios da OCDE sobre o Marco Inclu-
sivo contêm os avanços realizados 
pelos países nesses eixos, detalha-
dos a seguir6:

 Ação 5 Práticas 
fiscais prejudiciais: 

A té o momento foram revisados 
255 regimes fiscais preferen-

ciais para garantir que haja subs-
tância associada às atividades que 
se pretende atrair, dos quais mais 
da metade foram modificados ou 
abolidos, e o restante se adequa 
à norma ou se encontra em pro-
cesso de revisão. 

5 https://www.oecd.org/tax/beps/flyer-inclusive-framework-on-beps.pdf 

6 https://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-progress-report-july-2018-
-may-2019.htm 

 Ação 6 Abuso de 
Convênios Fiscais: 

Essa ação se realiza por meio da 
Convenção Multilateral para 

implementar medidas relaciona-
das com Convênios Fiscais para 
previnir BEPS (MLI), que cobre 88 
jurisdições e deve afetar mais de 
1.500 convênios fiscais bilaterais, 
uma vez que os governos finali-
zem o processo de ratificação. Até 
agora, mais de 20 signatários rati-
ficaram o MLI e mais de 50 acordos 
fiscais já foram modificados.

 Ação 13 Relatórios 
por país: 

As primeiras trocas de relató-
rios país a país (CbCR por suas 

siglas em inglês) tiveram lugar 
em junho de 2018 e atualmente 
existem mais de 2.000 iniciativas 
para o intercâmbio desses rela-
tórios nos marcos da Convenção 
sobre Assistência Administrativa 
Mútua em Matéria Fiscal, assim 
como dos convênios bilaterais de 
bitributação e acordos de troca de 
informação fiscal, e entre Estados 
membros da UE.
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 Ação 14 Resolução 
de Controvérsias: 

Por volta de 85% dos Proce-
dimentos de Acordo Mútuo 

(MAP por suas siglas em inglês) 
concluídos em 2017 resolveram 
o problema. Quase 60% dos casos 
encerrados de MAP foram com-
pletamente resolvidos com um 
acordo.

Fonte: Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE)

Quadro 1  Plano de Ação BEPS 

Ação 3
Normativa  
sobre CFC

Ação 1
Economia 
digital

Ação 2
Mecanismos 
híbridos

Ação 4
Deduções  
de juros

Ação 11
Análise  
de dados  
sobre BEPS

Ação 9
Preços de  
transferência

Ação 10
Preços de  
transferência

Ação 12
Planejamento 
fiscal  
agressivo

Ação 15
Instrumento 
multilateral

Ação 13
Documentação 
sobre preços de 
transferência

Ação 14
Resolução de 
controvérsias

Ação 7
Estabelecimen-
tos permanen-
tes

Ação 5
Práticas  
fiscais  
perniciosas

Ação 6
Abuso de  
convênios  
fiscais

Ação 8
Preços de  
transferência
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b)  Fórum Global para 
Transparência e 
Troca de Informações 
Tributárias

O Fórum Global foi criado no iní-
cio da década de 2000 no con-

texto do trabalho da OCDE para 
abordar os riscos no cumprimento 
tributário que as jurisdições não 
cooperativas implicam, que foi 
depois reestruturado em 2009 em 
resposta ao chamado do G20 para 
fortalecer a implementação dos 
padrões de transparência e troca 
de informação. Na atualidade, o 
fórum conta com 158 países mem-
bros – entre os quais estão Colôm-
bia, Costa Rica, México e Peru – e, 
segundo os documentos informa-
tivos do próprio Fórum, é o prin-
cipal organismo internacional que 
trabalha na implementação de 
tais padrões, facilitando a coope-
ração mundial entre as autorida-
des tributárias com a finalidade de 
combater a evasão e elisão fiscal, 
assim como os fluxos financeiros 
ilícitos, realizando um trabalho de 
monitoramento de avanço de seus 
membros e promovendo um pro-
cesso de revisão por pares, a par-
tir do qual foram elaborados vários 
relatórios1 .

O Fórum Global coordena o de-
senvolvimento de seus trabalhos 
conjuntamente com as ações que 
se realizam no contexto do Marco 

1 http://www.oecd.org/tax/transparency/global-forum-annual-report-2018.pdf 

Inclusivo do BEPS, especifica-
mente nos componentes relacio-
nados com a transparência, bem 
como o intercâmbio de relatórios 
país a país e as resoluções fiscais. 
O Fórum Global também traba-
lha em coordenação com o Grupo 
de Ação Financeira Internacional 
(GAFI ou FAFT, por suas siglas em 
inglês) para melhorar a disponibi-
lidade de informação sobre os be-
neficiários finais e seu intercâmbio 
internacional.

O que esse organismo promove é 
basicamente a implementação dos 
padrões:

• Intercâmbio de informação 
por solicitação prévia, o que per-
mite às autoridades tributárias 
obterem informação específica 
sobre a propriedade legal e efe-
tiva, registros contábeis e detalhes 
bancários.

• Intercâmbio Automático de 
Informação de Contas Finan-
ceiras para assuntos tributários (o 
Padrão AEOI e o Padrão Comum de 
Relatório - CRS), lançado mais re-
centemente após um processo de 
compromisso global para iniciar os 
intercâmbios em 2018, aberto a to-
dos os países interessados, embora 
para tanto seja preciso cumprir 
com as condições requeridas de 
confidencialidade e uso adequado 
dos dados.

De acordo com o mais recente 
relatório do Fórum Global, foram 
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publicados quase 40 relatórios de 
países na segunda rodada de revi-
sões efetuadas por pares que, di-
ferentemente da primeira rodada 
realizada entre 2010 e 2016, intro-
duz o requisito de disponibilidade 
de informação sobre os benefi-
ciários finais, o que está alinhado 
também com as recomendações do 
GAFI, assim como o acesso a tais 
dados por parte das autoridades 
tributárias. 

As avaliações por pares se ba-
seiam nos Termos de Referência 
elaborados em 2016, que estão di-
vididos em três partes principais: 
A - disponibilidade de informação, 
B – Acesso à informação, C - troca 
de informação.

2 https://www.oecd.org/tax/transparency/global-forum-annual-report-2018.pdf 

Até o momento são muitas as ju-
risdições que começaram a realizar 
trocas automáticas de informação, 
embora algumas delas ainda es-
tejam em processo de se adequar 
aos padrões. O México foi um dos 
primeiros países da região latino-
-americana a trocar informação 
sob os os padrões do Intercâm-
bio Automático, da mesma forma 
que a Colômbia, que, por meio de 
um projeto piloto com a Espanha, 
concluiu o intercâmbio em 2017. 
A Costa Rica, por sua vez, iniciou 
o intercâmbio em 2018 e o Peru 
mantem a intenção de iniciar in-
tercâmbios em 20202.

Fonte: Fórum Global

A  Disponibilidade de 
informação.

-  A1.  Propriedade legal e beneficiário final e informação de 
identidade

- A2. Registros contábeis
- A3. Informação bancária

B  Acesso à  
informação.

- B1. Poder de acesso à informação
- B2. Direitos e salvaguardas

C   Troca de  
informação.

- C1. Intercâmbio efetivo
- C2. Rede de troca de informação
- C3. Confidencialidade
- C4. Direitos e garantias de contribuintes e terceiros
- C5. Intercâmbio oportuno e atualizações

Quadro 2  Elementos do relatório de avaliação
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c)  Grupo de Ação 
Financeira 
Internacional (GAFI)

O Grupo de Ação Financeira In-
ternacional (GAFI) é um or-

ganismo intergovernamental 
estabelecido em 1989 pelos minis-
tros de suas jurisdições-membros, 
cujos objetivos são estabelecer 
padrões e promover a implemen-
tação efetiva de medidas legais, 
regulatórias e operacionais para 
combater a lavagem de ativos, o fi-
nanciamento do terrorismo (ALA/
CFT) e outras ameaças relaciona-
das à própria integridade do sis-
tema financeiro internacional3. 

O GAFI é um organismo que tra-
balha na formulação de políticas e 
na geração da vontade política ne-
cessária para alcançar reformas le-
gislativas e regulatórias nacionais 
nessas áreas. Para tanto, desen-
volveu uma série de Recomenda-
ções que são reconhecidas como o 
padrão internacional e são a base 
para que os países possam dar uma 
resposta coordenada para as situa-
ções que ameaçam a integridade 
do sistema financeiro. 

3 https://www.fatf-gafi.org/about/ 

4 O Grupo de Ação Financeira da América Latina (GAFILAT) é uma organização intergoverna-
mental regional que agrupa 17 países da América do Sul, América Central, América do Norte 
e Caribe, criado formalmente no ano 2000 como Grupo de Ação Financeira da América do Sul 
(GAFISUD) mediante o Memorando de Entendimiento constitutivo do grupo, subscrito pelos los 
representantes dos governos de nove países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, 
Paraguai, Peru e Uruguai. Posteriormente são incorporados como membros plenos o México 
(2006), a Costa Rica, Panamá (2010), Cuba (2012), Guatemala, Honduras, Nicarágua (2013) e 
República Dominicana (2016), e o grupo passa a se chamar GAFILAT. 

5 https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-
2012-Spanish.pdf  

As Recomendações foram di-
vulgadas pela primeira vez em 
1990, e foram revisadas em 1996, 
2001, 2003 e por último em 2012, 
quando foram atualizadas em um 
trabalho conjunto com os organis-
mos regionais (como, por exem-
plo, o GAFILAT) e os organismos 
observadores, incluindo o Fundo 
Monetário Internacional, o Banco 
Mundial e a ONU. 

O trabalho do GAFI também 
consiste em monitorar o pro-
gresso de seus membros na im-
plementação das medidas e em 
promover a adoção e implementa-
ção de medidas adequadas em ní-
vel mundial. Atualmente, o GAFI 
conta com 39 membros, entre os 
quais a Argentina, o Brasil e o Mé-
xico são os únicos países da Amé-
rica Latina. No entanto, 17 países 
da região participam dessa inicia-
tiva por intermediação do GAFI-
LAT4, entre eles: Colômbia, Costa 
Rica, México e Peru. 

Duas das recomendações que 
estão ligadas de forma direta à 
transparência financeira e corpo-
rativa, especificamente sobre o 
beneficiário final5:
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Recomendação 24
Transparência e beneficiário fi-
nal das pessoas jurídicas

Os países devem tomar medidas 
para impedir o uso indevido das 
pessoas jurídicas para a lavagem 
de ativos ou o financiamento do 
terrorismo. Os países devem asse-
gurar que exista informação ade-
quada, precisa e oportuna sobre o 
beneficiário final e o controle das 
pessoas jurídicas, que as autorida-
des competentes possam obter ou 
acessar oportunamente. 

Recomendação 25
Transparência e beneficiá-
rio final de outras estruturas 
jurídicas

Os países devem tomar medi-
das para prevenir o uso indevido 
de outras estruturas jurídicas para 
a lavagem de ativos ou o finan-
ciamento do terrorismo. Em par-
ticular, os países devem garantir 
que exista informação adequada, 
precisa e oportuna sobre os fidei-
comissos expressos, incluindo in-
formação sobre o fideicomitente, o 
fiduciário e os beneficiários, que as 
autoridades competentes possam 
obter ou acessar oportunamente.

6 https://eiti.org/ 

d)  Iniciativa para a Trans-
parência das Indústrias 
Extrativistas (EITI)

A Iniciativa para a Transparên-
cia das Indústrias Extrativas 

(EITI, por suas siglas em inglês) é 
um padrão global criado em 2002 
para promover a gestão aberta e 
responsável dos recursos de petró-
leo, gás e mineração. Quando esse 
padrão é implementado em um 
país, garante-se a transparência e 
a prestação de contas sobre como 
estão sendo geridos os recursos 
naturais de um país, o que incor-
pora vários elementos que vão 
desde a forma dos contratos, pas-
sando pelos recursos que são arre-
cadados pelos Estados, até a forma 
em que eles são usados6.

O positivo dessa iniciativa é que, 
diferentemente das outras já men-
cionadas, esta se define como um 
espaço no qual confluem múltiplos 
atores envolvidos e interessados 
na problemática, incorporando, 
além de representantes dos Esta-
dos e das empresas, a participação 
direta da sociedade civil no conse-
lho de administração global e nos 
conselhos nacionais.

O padrão se compõe de duas par-
tes. A Parte I trata sobre a imple-
mentação da Norma e a Parte II 
trata sobre a governança e a gestão 
do EITI internacional. 

A implementação da iniciativa 
nos países ocorre em três passos:
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Quadro 3  Recomendações do GAFI

Fonte Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI)

A - POLÍTICAS E COORDENAÇÃO ALA/CFT

1 - Avaliação de riscos e aplicação de um enfoque baseado em risco *

2 R.31 Cooperação e coordenação nacional

B - LAVAGEM DE ATIVOS E CONFISCO

3 R.1 E R.2 Delito de lavagem de ativos*

4 R.3 Confisco e medidas provisórias*

C - FINANCIAMENTO DO TERRORISMO E FINANCIAMENTO DA PROLIFERAÇÃO

5 REII Delito de Financiamento do Terrorismo*

6 REIII Sanções financeiras dirigidas relacionadas com o terrorismo e o 
financiamento do terrorismo*

7 Sanções financeiras dirigidas relacionadas com a proliferação*

8 REVIII Organizações sem fins lucrativos*

D - MEDIDAS PREVENTIVAS

9 R.4 Leis sobre o sigilo das instituições financeiras

Devida diligência do cliente e manutenção de registros

10 R.5 Devida diligência do cliente *

11 R.10 Manutenção de registros

Medidas adicionais para clientes e atividades específicas

12 R.6 Pessoas expostas politicamente *

13 R.7 Banco correspondente *

14 REVI Serviços de transferência de dinheiro ou valores *

15 R.8 Novas tecnologias

16 REVII Transferências eletrônicas *

Dependência, Controles e Grupos Financeiros

17 R.9 Dependência em terceiros *

18 R.15 e R.22 Controles internos e sucursais e filiais estrangeiras *

19 R.21 Países de maior risco *

Relatório de operações suspeitas

20 R.13 e RE.IV Relatório de operações suspeitas *

21 R.14 Revelação (tipping-off) e confidencialidade

Atividades e Profissões Não Financeiras Designadas (APNFD)

22 R.12 APNFD: Devida diligência do cliente *

23 R.16 APNFD: Outras medidas *
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Fonte Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI)

Quadro 3  Recomendações do GAFI

E -  TRANSPARÊNCIA E BENEFICIÁRIO FINAL DAS 
PESSOAS JURÍDICAS E OUTRAS ESTRUTURAS JURÍDICAS

24 R.33 Transparência e beneficiário final das pessoas jurídicas *

25 R.34 Transparência e beneficiário final das estruturas jurídicas *

F -  FACULDADES E RESPONSABILIDADES DAS AUTORIDADES 
COMPETENTES E OUTRAS MEDIDAS INSTITUCIONAIS

Regulação e Supervisão

26 R.23 Regulação e Supervisão de instituições financeiras *

27 R.29 Faculdades dos supervisores

28 R.24 Regulação e Supervisão das APNFD

Operacional e Ordem Pública

29 R.26 Unidades de Inteligência Financeira *

30 R.27 Responsabilidades das autoridades da ordem pública e 
investigativas *

31 R.28 Faculdades das autoridades da ordem pública e investigativas

32 RE.IX Transporte de divisas * 

Requisitos Gerais

33 R.32 Estatísticas

34 R.25 Guia e retroalimentação

Sanções

35 R.17 Sanções

G - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

36 R.35 e RE.I Instrumentos internacionais

37 R.36 e RE.V Assistência legal mútua

38 R.38 Assistência legal mútua: congelamento e confisco *

39 R.39 Extradição

40 R.40 Outras formas de cooperação internacional *
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•  Um grupo nacional conformado 
pelas diversas partes interessa-
das (governo, empresas e socie-
dade civil) decide como deveria 
funcionar o processo EITI em 
seu país.

•  A informação chave sobre a go-
vernança do setor é apresentada 
por meio de relatórios nacionais 
junto com as recomendações 
para melhorar a governança do 
setor.

•  Esta informação é amplamente 
difundida para o conhecimento 
e debate público e dá-se segui-
mento às recomendações.

Desde o lançamento em 2002, as 
normas e princípios foram sendo 
revisadas e atualizadas à medida 
que os países foram avançando em 
sua implementação. A informa-
ção de maior interesse no tocante 
à transparência das operações das 
corporações foi a referida às recei-
tas recebidas e ao pagamento de 
impostos e regalias. 

Em 2016 foi atualizado o Pa-
drão EITI para incluir requisitos 
de divulgação sobre beneficiários 
finais, o que significa um aporte 
complementar aos esforços para 
aumentar a transparência das ati-
vidades das empresas. 

Dos sete requisitos que com-
põem os padrões da iniciativa, 
o Requisito 2 se refere ao Marco 
legal e institucional, incluindo a 
outorga de contratos e licenças, 
o que inclui seis pontos: (2.1) o 

7  https://eiti.org/es/paises 

marco legal e o regime fiscal; (2. 2) 
a outorga de contratos e licenças; 
(2.3) o registro de licenças; (2.4) 
os contratos; (2.5) os beneficiários 
reais; e (2.6) a participação estatal 
no setor extrativista. 

Do mesmo modo, o Requisito 4 
sobre Arrecadação de receitas in-
clui: (4.1) a divulgação exaustiva 
dos impostos e das receitas; (4.2) 
a venda da parcela da produção 
que corresponde ao Estado ou ou-
tras receitas em espécie; (4.3) os 
acordos de provisão de infraestru-
tura e de permuta; (4.4) as receitas 
por transporte; (4.5) as transações 
relacionadas com as empresas de 
titularidade estatal; (4.6) os paga-
mentos subnacionais; (4.7) o grau 
de desagregação; (4.8) a pontuali-
dade dos dados; e (4.9) a qualidade 
dos dados divulgados.

Atualmente a iniciativa EITI 
conta com a participação de 52 
países, dos quais 10 são da região 
latino-americana e caribenha: 
Argentina, Colômbia, República 
Dominicana, Guatemala, Guiana, 
Honduras, México, Peri, Suriname 
e Trinidad e Tobago. 

Dos países mencionados, só a Co-
lômbia conseguiu um “progresso 
satisfatório”, enquanto o Peru está 
catalogado no status de “progresso 
significativo” e o México ainda está 
em processo de avaliação com base 
nos padrões de 20167.
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Fonte: Iniciativa para a Transparência das Indústrias Extrativistas (EITI)
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Grafico 4  Dados divulgados por EITI
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Quadro 5  Síntese de recomendações globais de Transparência Fiscal

Fonte: Construção própria com base em informação do GAFI, OCDE e EITI

GAFI OCDE Outros

Recomendações 24 e 25 “Transparência 
e beneficiários finais de pessoa jurídica” 
e “Transparência e beneficiários finais 
dos instrumentos jurídicos” indicam que 
os países devem: (i) adotar medidas que 
impeçam o uso das pessoas jurídicas ou 
instrumentos jurídicos para o branquea-
mento de capitais ou o financiamento do 
terrorismo (ii)  garantir que as autorida-
des tenham acesso no momento oportu-
no à informação pertinente, fidedigna e 
atualizada sobre o beneficiário final e a 
estrutura de controle de pessoas jurídi-
cas, fideicomissos expressos, incluindo 
dados sobre o fideicomitente, o agente 
fiduciário e os beneficiários; entre outros.

Fórum Global: 
Padrões sobre beneficiário 
final para a transparência 
fiscal tanto para o inter-
câmbio de informação sob 
pedido (EOIR) como para 
o intercâmbio automático 
de informação (AEOI), e os 
membros são submetidos 
a revisões por pares para 
avaliação de seu cumpri-
mento.

EITI: Requisito 
2.5 sobre bene-
ficiários reais.

Ação 13 do BEPS: 
Preços de transferência e 
relatórios país a país.
Esta ação faz parte dos 
padrões mínimos do Marco 
Inclusivo BEPS.

Fórum Global:
Convênio de Assistência 
Administrativa Mútua em 
Matéria Tributária é a base 
legal escolhida para o 
intercâmbio automático de 
informação sob o Padrão 
Comum de Relatório e para 
o intercâmbio de relatórios 
país a país.
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Quadro 6  Mapa de países EITI na América Latina 
segundo o status de implementação

Fonte: Iniciativa para a Transparência das Indústrias Extrativistas (EITI)

Ainda não foi avaliado  
segundo o padrão de 2016

Progresso satisfatório

Progresso significativo

Progresso inadequado
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01 O caso do Peru

a)  Convenção sobre assis-
tência administrativa 
mútua em matéria fiscal

No ano de 2017, o Peru se uniu 
à iniciativa de intercâmbio de 

informação no marco do Fórum 
Global ao subscrever a Convenção 
Multilateral de Assistência Ad-
ministrativa Mútua em Assuntos 
Tributários (CAAMMT) da OCDE, 
tornando-se, nesse momento, a 
jurisdição número 114 a entrar em 
tal Convenção8. 

Mediante Resolução Legisla-
tiva N° 307749 de maio de 2018, 
o Congresso da República do 
Peru aprovou a CAAMMT, e me-
diante o Decreto Supremo N° 012-
2018-RE10, de 24 de maio desse 

8 https://www.oecd.org/tax/transparency/peru-expands-its-capacity-to-fight-international-
-offshore-tax-avoidance-and-evasion.htm 

9 https://busquedas.elperuano.pe/download/url/resolucion-legislatia-que-aprueba-la-conven-
cion-sobre-asiste-resolucion-legislativa-n-30774-1651174-2 

10 https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ratifican-la-convencion-sobre-asistencia-
-administrativa-mut-decreto-supremo-n-012-2018-re-1651713-3 

11 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/154448/Ley_30823.pdf 

mesmo ano, foi ratificada a citada 
Convenção. 

Em 20 de julho de 2018 é emitida 
a Lei N° 30823, que delega no poder 
executivo a faculdade de legislar 
em matéria de gestão econômica 
e competitividade, de integridade 
e luta contra a corrupção, de pre-
venção e proteção de pessoas em 
situação de violência e de moder-
nização da gestão do Estado. 

Dentre as faculdades outorga-
das, encontra-se a assinalada no 
numeral 1 do artigo 211: 

b)  Intercâmbio automá-
tico de informação

Uma vez estabelecido o marco 
legal, com as definições sobre 

o alcance de tais normas e as auto-
ridades competentes, a Convenção 
entra em vigência para o Peru em 

CAPÍTULO 4 
Estudos de caso na América Latina de avanço, 
limitações e desafios pela transparência fiscal
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setembro de 2018 e o processo de 
intercâmbio está pronto para co-
meçar. No entanto, a autoridade 
tributária peruana, a SUNAT, as-
sinala que é a partir de 2020 que 
iniciará o intercâmbio efetivo de 
informação com os demais países 
envolvidos no Fórum.

A CAAMMT estabelece, de 
acordo com o conteúdo de seus 
artigos 5, 6 e 7, três tipos de in-
tercâmbio de informação: a soli-
citação, espontânea e automática. 
Adicionalmente, o Peru conta com 
os convênios para evitar a bitribu-
tação (CDI) assinados com 8 países 
e com a Comunidade Andina, nos 
quais se inclui uma cláusula para 
que os Estados troquem informa-
ção entre si12. 

12 https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&view=article&id=302&Itemid=100878 

c)  Relatório país a país ou 
country by country - CbC

Do mesmo modo, foram sendo 
emitidas outras normas com a 

finalidade de avançar na transpa-
rência e intercâmbio, tais como o 
Decreto Legislativo N° 1312 e seu 
regulamento, o Decreto Supremo 
N° 333-2017-EF, que estabelecem 
a obrigação de apresentar junto à 
SUNAT os relatórios país a país. 
Por sua vez, o Decreto Legislativo 
N° 1313 estabelece a obrigação de 
apresentar à SUNAT a informa-
ção sobre operações passivas das 
empresas do setor financeiro com 
seus clientes. O Decreto Legisla-
tivo N° 1315, que modificou diver-
sos artigos do Código Tributário, 
em seu artigo 1C2°-D estabelece 

k) Adequar a legislação nacional aos padrões e recomendações 
internacionais emitidas pela OCDE e pelo GAFI e as melhores 
práticas internacionais para a luta contra a elisão e evasão fis-
cal, a lavagem de ativos e o financiamento do terrorismo; garan-
tir a assistência administrativa mútua com fins fiscais, como a 
adoção de padrões de acesso, disponibilidade e intercâmbio de 
informação do beneficiário final das pessoas jurídicas e entes ju-
rídicos; evitar a bitributação internacional; e modificar o trata-
mento do sigilo bancário para fins internos sobre a informação 
financeira contida no artigo 143-A da Lei 26702, Lei-Geral do 
Sistema Financeiro e do Sistema de Seguros e Orgânica da Super-
intendência de Bancos e Seguros. Implementar mecanismos de 
transparência sobre os beneficiários finais e regular a extinção 
de sociedades inativas, para prevenir e combater a fraude tribu-
tária e os delitos econômicos.
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que a SUNAT deve comunicar pe-
riodicamente, mediante inter-
câmbio automático, à autoridade 
competente, a informação e os 
dados acordados nos convênios 
internacionais. Esta forma de in-
tercâmbio inclui a troca automá-
tica de informação financeira.
Assim, a SUNAT conta com a base 
legal que lhe permitirá intercam-
biar a informação dos relatórios 
país a país (CbC) e a informação 
financeira (CRS) de forma auto-
mática com as jurisdições com 
as quais se tem um convênio de 
troca de informação vigente, nos 
marcos dos padrões de segurança 
e confidencialidade estabelecidos 
pela OCDE. 

d)  Beneficiário final 
ou efetivo

Quanto ao Beneficiário final, no 
dia 2 de agosto de 2018 foi pu-

blicado o Decreto Legislativo N° 
137213, que regula a obrigação das 
pessoas jurídicas e/ou entes jurí-
dicos de comunicar a informação 
do Beneficiário Final, com o obje-
tivo de outorgar às autoridades o 
acesso oportuno à informação so-
bre o Beneficiário Final, para lutar 

13 https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-regula-la-obliga-
cion-de-las-personas-decreto-legislativo-n-1372-1676524-5/
https://www.mef.gob.pe/en/por-instrumento/decreto-supremo/18954-decreto-supremo-
-n-003-2019-ef/file 
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2019/185-2019.pdf 

14 https://www.enfoquederecho.com/2019/04/01/decreto-legislativo-n1372-un-paso-mas-
-para-la-lucha-contra-el-delito-de-lavado-de-activos/  

contra a elisão e a evasão fiscal, 
assim como para fortalecer a luta 
contra o crime de lavagem de ati-
vos, em sintonia com as recomen-
dações do GAFI e da OCDE.
Embora o Decreto Legislativo 
N°1372 e seu regulamento esta-
beleçam uma regulação adequada 
para cumprir com os objetivos da 
norma e com as recomendações 
do GAFI, a norma, segundo os es-
pecialistas na matéria14, não men-
ciona nada sobre as Fundações, 
Associações e Sociedades de Res-
ponsabilidade Limitada, que de-
veriam ter obrigações similares 
às requeridas para as sociedades 
mercantil, levando em considera-
ção suas diferentes formas, estru-
turas e natureza jurídica, para que 
elas não estejam isentas da comis-
são de delito de lavagem de ativos 
e elisão tributária através de suas 
figuras jurídicas.
Finalmente, no contexto da Ini-
ciativa EITI, o Peru tem publi-
cado os relatórios sobre receitas 
e pagamentos de impostos das 
indústrias extrativistas, chegando 
a constar um número de 61 com-
panhias em seu mais recente rela-
tório (42 do setor de mineração e 
19 do setor de petróleo), as quais 
representam 86% e 98% do valor 
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total de produção de cada se, res-
pectivamente15. Isso quer dizer 
que as maiores empresas do setor 
extrativista peruano estão partici-
pando, muitas delas vinculadas a 
multinacionais.
Adicionalmente, a Comissão Mul-
tissetorial Permanente da EITI 
Peru veio impulsando a trans-
parência dos beneficiários finais 
como parte dos compromissos do 
cumprimento do Requisito 2.5. 
Apesar de nenhum dos relatórios 
elaborados para a EITI incorpo-
rarem ainda a informação dos 
beneficiários nas empresas ex-
trativistas no processo, existe um 
Roteiro16 que propõe a implemen-
tação de uma estratégia para a di-
vulgação de Beneficiários Reais e 
Pessoas Expostas Politicamente 
para o ano de 2019. 

02 O caso da Costa Rica

a)  Convenção sobre assis-
tência administrativa 
mútua em matéria fiscal

No dia 28 de janeiro de 2013 a 
Assembleia Legislativa apro-

vou a Convenção sobre Assis-
tência Administrativa Mútua em 

15 http://eitiperu.minem.gob.pe/documentos/VI_INT_2015_2016%20EITI_%20PERU.pdf  

16 https://eiti.org/sites/default/files/documents/hoja_de_ruta_-_beneficiarios_reales-peru_0.pdf  

17 http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?pa
ram1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=74356&nValor3=91786&strTipM=TC&lResulta
do=1&nValor4=1&strSelect=sel  

Matéria Fiscal por meio da Lei 
#911817, que entrou em vigor em 
1º de agosto de 2013. Com essa 
aprovação a Costa Rica se tornou 
o primeiro país da América Cen-
tral a ratificar tal Convenção e se 
incorporar a esse acordo multila-
teral de cooperação tributária e 
intercâmbio de informação.

b)  Intercâmbio automá-
tico de informação

Como primeira ação concreta 
de aplicabilidade dessa Con-

venção, em 30 de janeiro de 2016 a 
Direção Geral de Tributação, emite 
a Resolução DGT-R-006-2017, 
na qual são definidos os sujeitos, 
termos, procedimentos e prazos 
de cumprimento que as entida-
des financeiras devem acatar para 
oferecer a informação correspon-
dente ao “Padrão para o Intercâm-
bio Automático de Informação em 
Matéria Fiscal”, também conhe-
cido como “Padrão de Relatório 
Comum para Contas Financei-
ras”, ou Common Reporting Stan-
dard (CRS) da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). A seguir, por 
recomendação de especialistas 
em intercâmbio automático de in-
formação do Fórum Global para 
Transparência e Troca de Infor-
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mações Tributárias da OCDE de-
finiram-se algumas modificações 
de esclarecimento nessa resolu-
ção, com data de 6 de fevereiro de 
201818, que entrou em vigor a par-
tir de sua publicação.

c)  Relatório país a país ou 
country by country CbC

No dia 11 de janeiro de 2018, a Di-
reção Geral de Tributação emi-

tiu a resolução DGT-R-001-2018 
denominada Resolução sobre o 
fornecimento de empresas resi-
dentes no país para o intercâmbio 
automático de informação tributá-
ria, conforme o relatório país a país 
(country by country) da OCDE19. A 
resolução entrou em vigor em 2 de 
fevereiro de 2018, ao ser publicada 
em La Gaceta.
Esse CbC faz parte da ação 13 do 
plano de ação BEPS, que busca que 
as multinacionais entreguem uma 
declaração anual na qual desagre-
guem para a administração tribu-
tária os elementos-chave de seus 
demonstrativos contábeis em cada 
uma das jurisdições nas quais elas 
tenham presença. A limitação para 
o caso do país é que o valor mínimo 
estabelecido para as multinacio-
nais obrigadas a apresentarem 
esse relatório é de 750 milhões de 
euros no período fiscal, o que di-

18 http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?pa
ram1=NRTC&nValor1=1&nValor2=86098&nValor3=0&strTipM=TC#up  

19 https://scij.hacienda.go.cr/SCIJ_MHDA/docjur/mhda_docjur.aspx?nBaseDato=1&nDocJ
ur=18527  

ficilmente será alcançado, pelo ta-
manho desse mercado. O primeiro 
relatório teve de ser apresentado 
em 31 de dezembro de 2018.

d)  Beneficiário final 
ou efetivo

ACosta Rica aprovou a Lei 9416 
denominada Para Melhorar 

a Luta contra a Fraude Fiscal em 
30 de dezembro de 2016. Esta-
beleceu-se nela a figura do Be-
neficiário Final ou Efetivo. Em 5 
de abril de 2018, o Poder Execu-
tivo promulgou, via Decreto Exe-
cutivo #41040, o Regulamento 
do Registro de Transparência e 
Beneficiários Finais. E em 8 de 
março de 2019, a Direção Ge-
ral de Tributação Direta emitiu a 
Resolução Conjunta de Alcance 
Geral para o Registro de Trans-
parência e Beneficiários Finais 
(#DGT-ICD-R-14-2019).

Estabeleceu-se que nesse regis-
tro existem quatro sujeitos com 
obrigação: pessoas jurídicas, fidei-
comissos, administradores de re-
cursos de terceiros e organizações 
sem fins lucrativos. O propósito é 
identificar a totalidade das parti-
cipações e beneficiários finais dos 
mesmos. Todas as entidades com 
obrigação deverão apresentar uma 
declaração anual no mês de abril e 
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foi elaborado um cronograma que 
vai de setembro de 2019 a janeiro 
de 2020 para que todas essas enti-
dades tenham feito sua declaração 
de beneficiário final.

Cabe ressaltar que durante a 
discussão da lei, houve um forte 
lobby das câmaras empresariais 
de oposição a esse registro. Dado 
que o Governo e a maioria de for-
ças políticas estavam dispostos a 
aprová-lo porque é uma das exi-
gências que a OCDE faz à Corta 
Rica para sua entrada, viram-se 
obrigados a aceitá-lo, mas impu-
seram três condições: que o re-
gistro não fosse público; que não 
ficasse na administração tribu-
tária, acordando que ficaria no 
Banco Central; e, finalmente, que 
quando a administração tributá-
ria requeresse o acesso a esse re-
gistro, fosse com o respaldo de 
uma autorização judicial (caso 
contrario não poderia ter acesso). 
Evidentemente, cumpre-se com 
o critério internacional de beni-
ficiário final, mas o seu âmbito 
de ação e sua eficácia real ficam 
muito reduzidos. 

03 O caso do México

O país faz parte da OCDE desde o 
ano de 1994, quando se tornou 

o 25º membro dessa instituição. Foi 
o primeiro país da América Latina a 
ser membro pleno – o outro país é 
o Chile, que passou a ser integrante 
em 2010. O Brasil é o terceiro país 
da região a ter relação formal com 

a ACDE, mas possui uma figura de 
“sócio-chave”, o que não o creden-
cia como membro pleno. 

Apesar de o México ser o pri-
meiro país da América Latina a in-
tegrar essa instância, há 25 anos, a 
questão da transparência continua 
sendo uma matéria pendente na 
política econômica, pública e fis-
cal do país.

a)  Convenção sobre assis-
tência administrativa 
mútua em matéria fiscal

OMéxico aderiu à Convenção 
sobre Assistência Administra-

tiva Mútua em Matéria Fiscal em 
27 de maio de 2010, no contexto 
da Reunião Ministerial da OCDE 
celebrada na Cidade do México. 
Em 22 de novembro de 2011, o 
Senado aprovou tanto a conven-
ção quanto o protocolo. O instru-
mento de ratificação foi assinado 
pelo Executivo Federal em 21 de 
fevereiro de 2012 e depositado pe-
rante o secretário-geral da OCDE 
em 23 de maio de 2012. No dia 1º 
de setembro de 2012 entraram em 
vigor os Decretos Promulgatórios 
da Convenção.

b)  Intercâmbio automá-
tico de informação

Em outubro de 2014, o México 
assinou o acordo multilate-

ral para adotar o “Padrão para o 
intercâmbio automático de in-



Transparência fiscal das multinacionais na América Latina36

formação financeira para efeitos 
fiscais”, também conhecido como 
CRS por suas siglas em inglês. O 
intercâmbio automático de infor-
mação iniciou em 2017 em uma 
primeira etapa com 43 jurisdições, 
adicionais aos Estados Unidos, 
país com o qual já o desenvolvia 
desde 2015, nos marcos do FATCA. 

Em 2018 o intercâmbio automá-
tico de informação seria ampliado 
para 102 países.

O México possui também 41 Con-
vênios de Bitributação assinados 
com o mesmo número de países, 
além de acordos de intercâmbio de 
informação firmados com 14 juris-
dições. A quantidade de convênios 

Decreto "O congresso-geral dos Estados Unidos Mexicanos decreta: adicionam-
se diversas disposições àlei-geral de sociedades mercantis

Artigo Único. Adicionam-se um parágrafo segundo e o atual pa-
rágrafo segundo passa a ser o parágrafo terceiro do artigo 73; um 
segundo e terceiro parágrafos ao artigo 129, da Lei-Geral de Socie-
dades Mercantis, ficando como segue: 
Artigo 73. ... Sobre a inscrição à que se refere o parágrafo anterior, 
deverá ser publicado um aviso no sistema eletrônico estabelecido 
pela Secretaria da Economia conforme o disposto no artigo 50 Bis do 
Código de Comércio e as disposições para sua operação. Qualquer 
pessoa que comprovar um interesse legítimo terá a faculdade de con-
sultar esse livro, que ficará aos cuidados dos administradores que 
responderão pessoal e solidariamente pela sua existência regular e 
pela exatidão de seus dados. 
Artigo 129. ... Sobre a inscrição à que se refere o parágrafo anterior, 
deverá ser publicado um aviso no sistema eletrônico estabelecido 
pela Secretaria de Economia conforme o disposto no artigo 50 Bis do 
Código de Comércio e as disposições para sua operação. A Secretaria 
garantirá que o nome, nacionalidade e domicílio do acionista conti-
dos no aviso se mantenham confidenciais, exceto nos casos em que a 
informação for solicitada por autoridades judiciais ou administrati-
vas quando esta for necessária para o exercício de suas atribuições 
em termos da legislação correspondente. 
Transitório Único. O presente Decreto entrará em vigor aos seis me-
ses contados a partir do dia seguinte de sua publicação no Diário 
Oficial da Federação. Cidade do México, a 26 de abril de 2018 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/144_140618.pdf 
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de bitributação assinados obedece 
principalmente à política de atra-
ção de investimentos desse país, 
baseada na redução de impostos, e 
esses acordos facilitam o desconto 
de impostos principalmente no Im-
posto de Renda, IVA, dividendos, 
juros e royalties.

c)  Relatório país a país ou 
country by country - CbC

A partir do ano de 2016, foi es-
tabelecido pelo governo me-

xicano o relatório país por país. É 
interessante que ficou estabele-
cido para conglomerados econô-
micos mexicanos que superem o 
limite determinado pela OCDE e 
também para grupos multinacio-
nais estrangeiros.

O México, em conjunto com ou-
tros países manifestou à OCDE que 
a informação solicitada no relató-
rio país a país é insuficiente para 
uma adequada avaliação do nível 
de risco do contribuinte. Devido 
a essas observações, a OCDE de-
cidiu revisar novamente toda a 
questão da documentação de pre-
ços de transferência em 2020, a 
fim de explorar a possibilidade de 
incorporar no relatório país a país 
campos adicionais que solicitem 
informação relativa a royalties, ju-
ros e encargos por serviços acerta-
dos entre partes relacionadas. 

20 https://www.gob.mx/se/articulos/se-promulga-la-reforma-que-contribuye-al-cumplimien-
to-de-la-identificacion-del-beneficiario-final-en-sociedades-mercantiles   

d)  Beneficiário final 
ou efetivo

Em junho de 2018, foi publicado 
no Diário Oficial da Federação 

o Decreto pelo qual se adicionam 
disposições à Lei-Geral de Socie-
dades Mercantis20, dois artigos 
para identificar e transparentar o 
beneficiário final das sociedades 
civis ou mercantis, a fim de evitar o 
uso de sociedades para lavagem de 
dinheiro e financiamento do ter-
rorismo. A finalidade era cumprir 
com a recomendação do GAFI so-
bre o branqueamento de capitais.

Até esse momento as socieda-
des mercantis no México não eram 
obrigadas a responder sobre quem 
era seu beneficiário final, ofere-
cendo à totalidade dos sócios e do-
nos dessas sociedades opções de 
“anonimato”. A nova legislação de 
beneficiário final entrou em vigor 
em dezembro de 2018.

04 O caso da Colômbia

Com a assinatura de adesão da 
Colômbia à OCDE em maio de 

2018, o país foi se aproximando 
cada vez mais da possibilidade de 
fazer parte desse grupo de eco-
nomias, encaminhando-se a ser o 
membro de número 37, o que se 
consolidou com a ratificação por 
parte do governo colombiano em 
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janeiro de 2019 com a Lei 195021 
, que aprova o “Acordo sobre os 
Termos da Adesão da República 
da Colômbia à Convenção da Or-
ganização para a Cooperação e 
o Desenvolvimento Económico”. 
Para tanto, o país deve cumprir 
com uma série de padrões econô-
micos, sociais e ambientais. Entre 
eles encontram-se os relacionados 
à transparência e intercâmbio de 
informação tributária, o que signi-
ficou a implementação de uma sé-
rie de medidas, que vêm ocorrendo 
há alguns anos, desde que o país 
começou a mostrar interesse em 
fazer parte da OCDE.

Ao longo das últimas reformas 
realizadas em matéria tributária na 
Colômbia foram sendo incorpora-
das as recomendações produzidas 
pela OCDE e seu plano BEPS; mas 
foi particularmente na reforma tri-
butária de 2016 (Lei 1819, mediante 
a qual é adotada uma reforma tri-
butária estrutural, fortalecem-se 
os mecanismos para a luta contra 
a evasão e a elisão fiscal, e esta-
belecem-se outras disposições)22, 
na qual se introduz o artigo 631-4 
sobre intercâmbio automático 
de informação, que se adotam os 
compromissos internacionais na 
matéria. Com a normativa dada, 
a Direção de Impostos e Aduanas 
Nacionais (DIAN) iniciou as ade-
quações necessárias, e foi no ano de 
2017 que a Colômbia inaugurou o 

21 https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201950%20DEL%208%20
DE%20ENERO%20DE%202019.pdf    

22 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1819_2016.html    

intercâmbio com 35 países, visando 
controlar os contribuintes que pre-
tendam empreender ações de pla-
nejamento tributário agressivo. 

a)  Relatório país a país ou 
country by country - CbC

No dia 21 de junho de 2017, a 
Colômbia subscreveu o Acordo 

Multilateral de Autoridades Com-
petentes sobre o Intercâmbio do 
Relatório País a País (o MCAA CbC, 
por suas siglas em inglês), que lhe 
permite o intercâmbio automático 
dos relatórios país a país com as 
demais jurisdições, alinhando-se 
assim aos padrões internacionais 
estabelecidos na Ação 13 do pro-
jeto BEPS, que define o alcance 
da documentação sobre preços 
de transferência. Dessa forma, os 
contribuintes que cumpram com 
os pressupostos estabelecidos de-
verão apresentar o relatório país 
a país com informação relativa 
às receitas e impostos pagos pelo 
grupo multinacional globalmente. 
De acordo com o estabelecido nos 
artigos 633, 684 e 686 do Estatuto 
Tributário, entre outros, a DIAN 
tem amplas faculdades para solici-
tar informação aos contribuintes.

A obrigação de apresentar o re-
latório CbC cabe a todos aqueles 
que realizam operações vinculadas 
no exterior, desde que se cumpram 
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as três condições estabelecidas no 
numeral 2º do artigo 260-5 do es-
tatuto tributário: 1) que exista um 
grupo multinacional, seja este de 
origem local ou estrangeira; 2) que 
de forma conjunta ou consolidada 
tenham sido registradas receitas su-
periores a 81 milhões de UVT (Uni-
dades de Valor Tributário) no ano 
imediatamente anterior ao de sua 
apresentação obrigatória; e 3) que o 
relatório em questão não tenha sido 
apresentado em nenhum outro país 
em que tenha domicílio algum inte-
grante do grupo multinacional.

Na avaliação dos especialistas 
na área23, o limite estabelecido 
pela lei colombiana – que equi-
vale ao limite global estabelecido 
de quase 800 milhões de dólares – 
só abrangeria um pequeno grupo 
de empresas multinacionais na 
Colômbia. De acordo com publi-
cações especializadas como a For-
bes24, em 2018 apenas seis grupos 
colombianos transnacionais te-
riam que cumprir com a obrigação 
de entregar o relatório país a país 
ao registrar receitas consolidadas 
superiores ao montante estabe-
lecido: Ecopetrol (21,9 bilhões de 
dólares), Grupo Aval (11,3 bilhões 
de dólares), Bancolombia (7,2 bi-
lhões de dólares), Grupo Bolívar 
(5 bilhões de dólares), Grupo de 
Inversiones Sudamericanas (4 bi-
lhões de dólares) e Banco Davi-
vienda (3,8 bilhões de dólares).

23 https://www.strible.biz/single-post/Informe-pais-por-pais-en-Colombia     

24 https://www.forbes.com/global2000/list/#country:Colombia    

25 https://estatuto.co/?e=1454      

b)  Beneficiário final 
ou efetivo

No que tange ao Beneficiário 
Final, a própria Lei 1819 de 

2016, de reforma tributária, esta-
belece o conceito de Beneficiário 
Efetivo (BE), especificamente no 
Artigo 631-625 do Estatuto Tribu-
tário. Segundo a norma, o Benefi-
ciário Efetivo é a pessoa física que 
cumpre com alguma das seguintes 
condiciones:

•  Ter controle efetivo, direta ou indi-
retamente, de uma sociedade na-
cional, de uma representação, de 
um patrimônio autônomo, de um 
encargo fiduciário, de um fundo 
de investimento coletivo ou de um 
estabelecimento permanente de 
uma sociedade do exterior; 

•  Ser beneficiária, direta ou indi-
reta, das operações e atividades 
realizadas pela sociedade na-
cional, pela representação, pelo 
patrimônio autônomo, pelo en-
cargo fiduciário, pelo fundo de 
investimento coletivo ou por uma 
sociedade do exterior com um es-
tabelecimento permanente na Co-
lômbia; ou

•  Possuir, direta ou indiretamente, 
25% ou mais do capital ou dos 
votos da sociedade nacional, do 
patrimônio autônomo, do encargo 
fiduciário, do fundo de investi-
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mento coletivo ou da sociedade do 
exterior com um estabelecimento 
permanente na Colômbia.
A aplicação efetiva da obrigação 

começou a ser executada a partir 
do ano de 2018, mas um elemento 
interessante é o fato de que a partir 
de 2019 é incorporada também a 
responsabilidade solidária de pro-
prietários e administradores para 
efeitos das multas que o incumpri-
mento da norma possa gerar.26

No que diz respeito à transpa-
rência no setor extrativista, a Co-
lômbia é um dos países que faz 
parte da EITI e elabora os relató-
rios nos que se registram as recei-
tas e pagamentos de impostos da 
indústria extrativista no território. 
Em seu mais recente relatório27, 
foi informada a participação de 36 
empresas pertencentes a 21 gru-
pos empresariais do setor da mi-
neração e do petróleo. 

É importante frisar que ape-
sar de que se tentou promover o 
cumprimento do requisito sobre 
apresentação de informação do be-
neficiário final nas empresas do se-
tor extrativista filiadas à iniciativa, 
isso ainda não foi possível devido à 
resistência por parte das empresas 
de tornar pública essa informação. 

26 https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/juan-esteban-sanin-511016/regulacion-socie-
taria-del-beneficiario-efectivo-2857819  

27 http://www.eiticolombia.gov.co/media/filer_public/be/d0/bed02de4-0d39-423a-b71b-
-057cb32ed6dd/informe_ejecutivo_eiti_-_digital.pdf  

28 http://www.eiticolombia.gov.co/es/informes-eiti/informe-2077/licencias-y-contratos/bene-
ficiarios-reales/   

29 http://www.eiticolombia.gov.co/media/filer_public/bc/b9/bcb91663-f08c-417b-8df8-
59886c98e373/hoja_de_ruta_req_25_colombia_aprob_ctn.pdf  

Inclusive existiu um anteprojeto 
de lei para aumentar a transparên-
cia em torno dos beneficiários fi-
nais de todas as pessoas jurídicas 
(incluindo aquelas sem finalidade 
de lucro) e filiais de sociedades es-
trangeiras, mas foi arquivado pelo 
Congresso da República.28

Em que pese as marchas e con-
tramarchas, existe um roteiro29  
sobre a implementação de bene-
ficiários reais nos marcos da EITI 
impulsionada pelo Ministério das 
Minas e Energia, que espera ter re-
sultados até o final de 2019.
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A 
pesar dos avanços 
vistos em matéria 
de transparência 
fiscal nos países 
analisados, ainda 
resta muito cami-

nho para percorrer se quisermos 
chegar a sistemas muito mais efi-
cientes e equitativos. 

Podemos comprovar, de modo 
geral, que os países estudados 
(México, Colômbia, Costa Rica e 
Peru) deram passos importantes 
nos quesitos transparência e in-
tercâmbios de informação, ao se 
somarem às iniciativas globais 
para a luta contra a evasão e eli-
são tributárias e a lavagem de 
ativos. Particularmente na Co-
lômbia, Costa Rica e Peru é evi-
dente o processo de adequação 
da normativa nacional a fim de se 
ajustarem aos padrões requeridos 
pela OCDE, com o propósito de 
ingresso nessa instituição. 

No caso do intercâmbio auto-
mático de informação, apesar das 
normativas aprovadas no México 
em 2014, na Colômbia em 2017, 
na Costa Rica em 2018 e no Peru 
em 2020, seus efeitos reais ainda 
estão muito aquém do desejado. 
Apenas o México apresenta con-
dições reais de aplicabilidade do 

processo, que implica profundos 
ajustes em condições tecnológicas, 
recursos humanos e infraestrutura 
das administrações tributárias. 

Nos casos dos Relatórios País a 
país e das Declarações de Benefi-
ciários Finais é que se evidencia 
como estão distantes de se concre-
tizar os citados efeitos reais. Espe-
cificamente os ajustes à normativa 
de Beneficiários Finais com o pro-
pósito de detectar os verdadeiros 
donos das sociedades mercantis, 
fideicomissos, etc. só se iniciaram 
em 2018 em todos os países – na 
Costa Rica inclusive foi em 2019. 
Por isso, ainda estamos longe de 
poder identificar a natureza real 
dos sócios e donos dessas socieda-
des mercantis que hoje permane-
cem no anonimato.

Quanto aos Relatórios País a 
País, o limite estabelecido pela 
OCDE para os sujeitos obrigados 
a declarar faz com que essas de-
clarações de grupos corporativos 
multinacionais tenham alguma 
viabilidade em economias maio-
res na região, ou em economias 
com forte presença de indústria 
extrativista, mas em economias 
menores e sem forte atividade de 
extrativismo dificilmente haverá 
algum tipo de efeito real. Inclusive 

CAPÍTULO 5 
CONCLUSÕES
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nos casos dos países estudados, 
perece ser que, exceto o México, 
os tais relatórios serão obrigató-
rios exclusivamente para um setor 
muito pequeno dos conglomera-
dos multinacionais. O que deixa a 
norma com pouco efeito concreto 
para o controle da diversidade de 
grupos multinacionais que ope-
ram na região. 

A modo de síntese, podemos 
identificar que na América Latina 
foram sendo impulsionadas mu-
danças nas normativas nacionais 
desde 2016, de acordo com os pa-
drões globais de maior transparên-
cia fiscal, principalmente segundo 
as diretrizes do plano de ação BEPS 
da OCDE. Isso tudo é importante 
de se destacar. Porém, pela natu-
reza dessas normativas, as mudan-
ças ainda são insuficientes para 
alcançar melhores níveis de trans-
parência do poder corporativo. 

O primeiro obstáculo que ve-
mos na luta por maior transpa-
rência corporativa é a vigência 
do sigilo bancário, que existe em 
quase todos os países da região, 
inclusive protegido constitucio-
nalmente (como nos casos da Co-
lômbia e do Peru). Tal empecilho 
não permite que a informação 
das contas financeiras dos contri-
buintes seja acessível e flua com 
rapidez quando se trata de reali-
zar intercâmbios de informação. 
É claro que essas travas estão es-
treitamente relacionadas com a 
resistência de parte daqueles que 
se beneficiam da opacidade e do 
segredo e fazem tudo quanto é 

possível para deter qualquer ini-
ciativa legislativa que pretenda 
eliminar o sigilo bancário (exem-
plos do Peru e da Costa Rica). 

Em relação à questão do Benefi-
ciário Final ou dos Relatórios País 
a País, as normativas aprovadas 
em todos os países restringem o 
acesso a tal informação. De modo 
geral, o poder corporativo em to-
dos os países conseguiu que ela 
não possa ser de acesso aberto ou 
público – uma demanda do movi-
mento global pela justiça fiscal –; 
inclusive temos o caso da Costa 
Rica, no qual a normativa apro-
vada exige à própria administração 
tributária a autorização de uma 
autoridade judicial para ter acesso 
à informação. 

O único caso no qual se prevê a 
divulgação de informação dos be-
neficiários finais (ou reais) é o da 
iniciativa EITI, embora para a Co-
lômbia e o Peru – que são os países 
mais avançados na região – ainda 
não existam relatórios com in-
formação a esse respeito. Existe 
apenas um Roteiro, que permitirá 
avançar caminho à implementa-
ção do Requisito 2.5, sobre benefi-
ciários reais, até 2020.

A outra grande limitação no to-
cante à transparência e à norma-
tiva internacional que vem sendo 
promovida se relaciona com os 
marcos jurídicos das sociedades 
offshore e a existência do sistema 
global de guaridas fiscais. Esses 
dois aspectos não entram nessa 
normativa a favor da transparên-
cia global e são o eixo fundamental 
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da opacidade corporativa e do me-
canismo de extração de recursos 
financeiros dos países por parte 
das multinacionais. 

O que vemos é cada vez mais 
como as listas oficiais de “paraí-
sos fiscais” das instâncias globais 
põem o foco em aspectos mais ad-
ministrativos, como a assinatura 
de acordos de intercâmbio de in-
formação ou em reduzir a carga 
fiscal sobre os rendimentos corpo-
rativos. Através dessa engenharia 

30 Ferramenta que classifica as jurisdições de acuerdo con seu sigilo financeiro e a dimensão 
de sua atividade financeira offshore. O índice é conformado a partir de 20 indicadores, que por 
sua vez se agrupam em quatro categorias, que buscam oferecer indícios claros sobre as mu-
danças de políticas necessárias para que as jurisdições opacas se tornem mais transparentes.  

administrativa vão “branqueando” 
a existência de tais guaridas, 
de modo a manter intacta sua 
existência. 

O Índice de Sigilo Financeiro da 
Tax Justice Network30, por exem-
plo, cataloga positivamente a 
Costa Rica e o México em termos 
de padrões internacionais, embora 
em transparência coloque a Costa 
Rica numa posição pior do que o 
México. No consolidado do índice, 
o México se situa na 82ª coloca-

Indicadores que compõem o Índice de Sigilo Financeiro da TJN

Fonte: Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)
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ção, com 54 pontos, enquanto a 
Costa Rica fica em 59º lugar, com 
69 pontos. Segundo esse índice, 
a Costa Rica apresenta uma forte 
opacidade e o México, moderada.

No entanto, de modo geral, as 
principais limitações em maté-
ria de transparência são provo-
cadas pelo sigilo fiscal, que é a 
impossibilidade de ter acesso às 
declarações tributárias das pes-
soas jurídicas, seus demonstrati-
vos financeiros, etc. O sigilo fiscal 
impede que se conheçam real-
mente quem evade e elide, im-
pede o acesso à informação direta 
para poder fazer estudos e aná-
lises comparativas sobre a situa-
ção fiscal dos países e dos setores 
econômicos. Esta é uma limitação 
fundamental, porque sempre que 
é pedida informação tributária de 
corporações nacionais ou multina-
cionais às administrações fiscais, 
estas respondem que não podem 
facilitá-la porque está protegida 
pelo sigilo fiscal. Esse princípio 
se transforma então no principal 
fator da opacidade tributária e da 
pouca transparência dos nossos 
sistemas fiscais na América Latina. 

Claramente a agenda que a In-
ternacional de Serviços Públicos 

(ISP) e o conjunto do movimento 
global pela justiça fiscal vêm im-
pulsionando por uma maior trans-
parência corporativa e tributária 
em nível internacional continua 
muito vigente. Reconhecemos os 
avanços ocorridos com o marco 
normativo impulsionado a partir 
do Plano de Ação BEPS para dei-
xar mais transparente a atividade 
do mundo corporativo, mas ainda 
é insuficiente. Evidenciamos que 
o poder corporativo multinacio-
nal ainda mantém intacto seu sis-
tema desenvolvido de sociedades 
offshore, guaridas fiscais, planeja-
mentos tributários agressivos.

Portanto, as reivindicações da 
ISP e dos movimentos sociais por 
uma nova governança internacio-
nal em matéria fiscal nas Nações 
Unidas, por relatórios públicos 
país a país, por registros públicos 
de beneficiários finais, pela ile-
galidade das sociedades offshore, 
pela eliminação do sigilo bancá-
rio, pela eliminação do sistema de 
guaridas fiscais, não só continuam 
sendo vigentes, mas também são o 
único caminho para regular o po-
der corporativo global e alcançar 
uma verdadeira transparência da 
fiscalidade internacional.
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A
vanços, retrocessos e desafios na 

transparência fiscal das multinacio-

nais na América Latina: a nova pu-

blicação da Internacional de Serviços 

Públicos, em parceria com a Fundação Frie-

drich Ebert e a Rede Latino-americana por 

Justiça Econômica e Social (Latindadd) ana-

lisa os avanços multilaterais no combate aos 

paraísos fiscais e abusos tributários corporati-

vos, aprofundando em como quatro países da 

América Latina estão adotando os novos acor-

dos internacionais neste tema.


