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Agenda

1. Situação Atual do Investidor Japonês

2. Reformas Propostas

3. Riscos e Oportunidades

4. Perspectivas: o que esperar, o que fazer?
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Situação Atual x Reformas Propostas
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• Sistema Brasileiro Atual de Tributação da Renda piora no PL 2.337/21 e Versão Preliminar do 
Substitutivo

1. Agressão ao Investimento Estrangeiro Direto

2. Desindustrialização, Desnacionalização, Efeitos Adversos no Comércio Exterior

3. Subtributação Seletiva de Empresários, em especial no Setor de Serviços Pessoais e 
Profissionais (Pejotização)

4. Baixa Progressividade do IRPF com Regressividade Sistêmica

5. Tributação do Mercado Financeiro: Incoerente e Complexa 

• Sistema Brasileiro Atual de Tributação do Consumo é Complexo, Inseguro, e Diminui o Mercado 
Interno (e o PIB do Brasil). Poderia melhorar muito com a “reforma ampla” da PEC 45/2019, ou 
melhorar um pouco com aprimoramentos ao PL 3.887/2020 (CBS), e com redução de escopo do 
IPI, e redução do ônus da folha de salários. 



PwC

DC0 - Informação pública

Situação Atual x Reformas Propostas
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• Agressão ao Investimento Estrangeiro Direto (IED) no País: 
IR integrado de 52,4% (médio) para IED é superior à média OCDE de 41,5%

PL-S 2337/21
(preliminar):

54,6%

Fonte: R.J.S. Tavares (Insper, 2020)
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• Principais Alterações do IR para Pessoas Jurídicas com Impacto sobre o Investimento Japonês

PL Original e Versão Preliminar do Substitutivo

• Redução da alíquota nominal de IRPJ de 15% para 12,5%, em 2022, e para 10%, em 2023, com 
manutenção da CSLL de 9% (ou 20%-25% para instituições financeiras), totalizando até 29% de carga 
sobre lucros não distribuídos (40% para financeiras). No substitutivo, 21,5% para não-financeiras 
(32,5% para financeiras). Alcança lucros auferidos até 2021! Grupos econômicos!

• Instituição da incidência do imposto de renda definitivo na fonte sobre a distribuição de lucros e 

dividendos, à alíquota de 20%, com isenção para até R$ 20 mil mensais em dividendos distribuídos 
por microempresas e empresas de pequeno porte (de até R$ 4,8 milhões por ano). Não entre 
controlada e controladora brasileiras, mas ainda sobre dividendos de coligadas, JVs, etc. Tratado Brasil-
Japão reduz para 10%, mas ainda assim a alíquota total para o investidor japonês seria 29,35%!

• Supressão da dedução da despesa de juros sobre o capital próprio (JCP) e outras medidas de 
alargamento de base de cálculo. Permanece no Substitutivo reavaliação a mercado em reestruturações 
societárias, e prazo de 20 anos para amortização de intangíveis.
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• Principais Alterações do IR para Pessoas Jurídicas com Impacto sobre o Investimento Japonês

Alguns Possíveis Aprimoramentos com benefícios ao investidor japonês

• Melhor calibragem de alíquotas e bases de cálculo

• Grupo Econômico (não incidência do IRRF, ou mesmo consolidação fiscal) incluindo coligadas

• Aprimoramento do JCP (Allowance for Corporate Equity)

• Medidas de estímulo ao investimento consistentes com o ambiente OCDE (p/ex., eliminação 
ou aumento da trava de 30% dos prejuízos fiscais, depreciação acelerada ou imediata de CAPEX)

• Urgente renegociação do Tratado Brasil-Japão, visando dentre outras melhorias para ambos os 
países, a redução do IRRF para no máximo 5% (alíquota nominal combinada da 25,4%).
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• Alterações do IR para Pessoas Jurídicas

Soluções – caso não se aprimore o projeto apresentado pelo relator

• Reestruturação Financeira (p/ex., distribuir lucros acumulados até 2021)

• Reestruturação Societária (p/ex., grupos econômicos – estrutura horizontal)

• Ainda mais urgente a renegociação do Tratado Brasil-Japão, visando dentre outras 

melhorias para ambos os países, a redução do IRRF via tratado para no máximo 5% 

(alíquota nominal combinada da 25,4%).
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