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A situação brasileira quanto a elisão/evasão 
das transnacionais

• Preço de Transferência: manipulação de preço no comércio
exterior entre empresas vinculadas (multinacionais) e/ou
nas operações com paraísos fiscais. Visa reduzir o lucro
tributável.

• Em 2012, o Brasil mudou a legislação, criando um método
específico para importações e exportações de
commodities. Efeitos: Antes, o lucro tributado era R$ 112
milhões;em 2013, o lucro tributado foi R$ 3,4 bilhões , o
que aumentou os tributos em R$ 1,16 bilhões.

• SUIÇA E ILHAS CAYMAN são os maiores compradores do
Brasil, mas o destino da mercadoria é outro.



A situação brasileira quanto a 
elisão/evasão das transnacionais

• Juros Capital Próprio: Desde 1996, a lei brasileira
permite a dedução de juros sobre o capital próprio do
lucro tributável, o que reduz o Imposto de Renda e a
Contribuição Social sobre o lucro. A empresa tem uma
economia tributária de 19%. Renúncia fiscal/ano:
aprox.R$ 15 bilhões.



A situação brasileira quanto a elisão/evasão 
das transnacionais no Brasil

• O estoque de recursos aplicados em paraísos
fiscais é estimado entre U$ 21 - 32 trilhões,
entre 1/3 e 1/2 do PIB mundial.

• O Brasil participa com cerca de U$520 bilhões,
um pouco mais de R$ 1 trilhão, cerca de ¼ do
seu PIB  corresponde a todo orçamento da
Previdência e da Saúde juntos.



Os efeitos da elisão/evasão fiscal

• Aumentam a desigualdade e contribuem para
piorar as condições de vida da população;

• Minam a democracia, uma vez que a poderosa
arquitetura global que viabiliza essas práticas
detém o controle econômico e político dos
governos;

• Resultam na violação de direitos humanos.



A resposta global: Transnacionais 
paguem o justo!

• O que temos feito no Brasil
• Ações realizadas na semana de ação global 

por justiça fiscal



A resposta global: Transnacionais 
paguem o justo!

• Fotopetição

Protocolo das cartas sobre
posicionamento dos representantes
do Brasil no FFD3



A resposta global: Transnacionais 
paguem o justo!

Ato em Porto Alegre do IJF
durante a semana de ação
global alertando à população

Seminário
da REBRIP
sobre
Justiça
Fiscal em
São Paulo

Carta ao ministro da
Fazenda referente ao
“Fórum Global sobre
Transparência e Troca
de Informações para
fins fiscais”



A resposta global: Transnacionais 
paguem o justo!

05/11/15
1 ano do #LuxLeaks



Próximos passos
• Elaborar um texto base nacional de fácil linguagem para

ampla divulgação – em andamento
• Criar um vídeo, áudio-visual, da campanha – IJF fez vários

depoimentos durante evento em Porto Alegre que podem
ser utilizados;

• Criar textos ou artigos da campanha para publicação em
revistas e sites (planejar 2 textos por mês) – a ser
desenvolvido

• Produzir material para parlamentares sobre a campanha
(texto, cartilha, vídeo e panfletos) - a ser desenvolvido,
porém já estamos incidindo em audiências públicas

• Organizar um evento nacional da campanha – em fase de
discussão da proposta.


