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A r~~eraçae de serviços prestaQos

no exterior, exclusivamente, não está sujeita r

------------~--------------------

~---_._---._--_._._-------------

J
I

u '~lcgeras

"A CompanhiaI!..iastrial e Comercial Brasileira de Produ --

~liLentares, cc~ 5&16 sQ~ia!

.J1:stanciécndc os :fund.amentas da decisão proferid.a:

o presente recu=sc "ex-eff'icio" foi. interpcsto pelo Dir~

ter'do ImI'osto d.e Rend.a, de eeu deS'.Jachode 11 de Agosto do corre!!

te ano, sêrre Uf!1aconsnl ta da CO~J'a.L'11"1_ia Inàustrial-i'.-22.mercie.l_Bra

_~ilcl_~_de J!rcãutcs .L'~~":illeutares,soluci"cf..llda de acêrdo COIr c I'are-

cer e!llitido :pele Assistente dc mêsmcDiretur, cujo :parecer vai

trEnscrito em seguida, como o r~"isfiel histórico do aSsID1to, con-

à ineid êneia do iml'03tc de que trata o art.
-,------

serviços.

174, do regul;;.mc::todo iliJ])03tO<le r8:'da, Cllm-
-------------------------------
.f1rinclo, rorérr., à Fiscalizcção P..ancúria exigir,

reJr. feitas se destinam ao ragamento de tais

sem:;>re, comprovação de que a s remessas a se -
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ceverá ralar a ess::... scciecls6e UJ:!3. ru:"ulleraç:uo pelos

anexe .....r-- 1" '.. ' ,• '""•.. ..;..:rOl-,rlo cOütr:.::.to.

Do eX&l;le atente de 1'21'e1'1.60 dCGllF..6nto, vê-se que a COIJ'pª

Industrial e Comercia.l TIrnsJ.loira à.e Prod.utos Altmentares, eln

3. assistência. t.écnica q.ue l!~e é dispensada relo IlTRE_

• 'ços l1restadcs, d8 oon:corrr.ic.ad.€ com ,l!"él t"bela 'le taxas ind.icª,

~4 a-E: .••..'1r-;c I). Iassaio, SC1~ Y1 •• 7~, (;c Lj.vro Y-E., do ;Regi st.ro Illt£

. _1 de Títulos e Documcr::.tos, '20~:.Gt;:~n~c(Jc :resulte }?rocesso t.una

àesse cor.;.tráto..

à,H Giêr!(:i~,2.cC':f.];'2L.ha.'1J.o-lhE': c I'rosTCSSO DülE..S S'.las descobertas 6

grau .j e :per:feição técnica E: seSW"ldc prescrj.ções 2.8 n:ais avançadas

no' 1..o-itc>"'~"'e~ -f"~~~i,...l~..-,~ iije+;'tjc'~':: p C1Jtl'o<:~nrodutos, no rr.:ais alto••• , ~ ••••••••• ~ •••. _ - '-,' .••••.••••.•.•••• c •••••• '-' ••••••• ~ .•• ' •• ~........ . •••• _

esr"C',ci.c.ljZ::12,.'l er.:~-4-rv''l,-:.<: OS 'J.:.c't~0("' t~(,:lic.~:::-. rC!lacionad.3.R cor::!.a í'a-~ •••••••••••• ~ " •••.'-''-' •• ~' •••••, •••, ••.l <;,. __ 'Ç. _

~sse cCTJlIlrcr.:is5o~oi cor:substar:ci,Sl,G.o r~l..UIlcontrá to USSil"lª

suas ~ál;ric£:s no Brasil UTI:[;, ê s3:.stênciú comI'leta de ord.em técnicE1.

e cier~t1f'ica.

criã.ç-õe"3 êi:. a tia mais 6ycllÜti:::.s, ::: COIDPwillia Ind.ustrlal E! CCUier-

- ,, , + '\- - I - 1 f'a"..l'-'j .•..•ar' ao e O comercl' Oele r:.esccJ.ü ~1ue ....em :por cL.JetO SCCJ_&. Q.... ...~ '3 _

autentt~3dc o legalj zz.do }.lf.:leS 2.utcridaÕEcS d evid...'"-'ts, e re[istraclo

r ext€1'1"3C l~C ~.•.' O-;:{cio e.1.e""Re=i.J~rc :l€ TItulos c D;:;CUII.E::[.:.t.os, em

cricaç~ão de })rcd'~tOt) aliJ;;er:tici03j o ccmln~cTeisso de ser dad.a

de Di::x'i:) Of~cial c..e. Ul1:tão (2cc':.:b.e r) J.e 2.G/G/l94C, 8 ret,istru'los

no Der:aPt2.E_G[~toNacioLal de L:C.{:5t.r::'~€. Coruércio sob n .• 15.368.

Nestlé cllC. All£:lc-S~'~issCO~lC.E:1Sf'd. !1ilk Cº. Ltd., da Ql..~al ret.oll:ou to

dE" a :l t i 'vi :.ad '9 i:..1d ..•...'s t.riéJ.l € C'oTIie"cj.al :::0 :'r..í s) tuó.c CCIl...:CC me COIlS-

:vi t&.l, ~ Ull'l.a s8Gieà.ud e ar.ÔIÜ1~:a :~ro.si18irQ Çue sucea eu !lC "Prasil



cas;

,
d.essa :forma, assegura -

e estudos sôbre tud.o

1, - - 't • •- aI' lCaÇ<10 aos rre 0,.C5 é.perf6iç.oac.os de fabrioaçao;

- co~trôle de &~álises;

, -- aproveitamento racio~al das TJaterias Drimus;

sêl)re o seu d.esenv:olvimt:i~tc e l!rosresqo, ID€-d.iante:

estudos sôl-re toda v u....}!li;;...ção e a])erfeiçoamento a ~e-

rem. j.r..trodu~id.C:s r.as .r~bricas;

- elc:1Joração d.e ::;J1W105 rara ê. construção de" novas :rá"bri'"

:possa interessar às ati vi.laê..er. téCl:ico-ir}dustriais em curso, coroo:

- fisc£11tzação dos JTJt;~O":0::; d.e prod.ução;

sões dia a dia mais evoluid_D.t. Fican:-ll-te,

os beneficios d.ecorrm tes de cor;selhos

Confic:mGo 2. ....u::a err:.:presa eSliecializ2.da, 1-;:'0estrangeiro,

tr&."tall1cs 6.e tiio elew: ..da resI'ÜLsabilidaõe e altl;\las conseQ.u~CiaS,

explica 11 ComD8~~iaIndustrial e GOl'lercial Brasileira de Produtos

_~liruentares que tem emvista obter os bene.r1êios que deles deriva-

rão para a i~dústria especializada ~ue explora nc Brasil. Trataru-

se - ac.15,nta a explicaç~O - de rontos d.e a1'oio em que ela procura

se f1rml'r nos Gomnios da Técnica industrial e da Ciência Alimen -
, _ ,,.

tar, para desfrutar de lIDa rosiçao ITivilev.ada graças a qual sera

capaz de realizar DORra2.il G que d!? rr-elhor se realiza DOSmais e-

levados centros de pescju1zas, !?lêQueas experilllent.ações emmatéria

de BioloGia, Puericnltl'ra, Alimentação Inf"ntil, Higiêne Alimentar,

eto., são conc.uzic.as em condições de rrorici"r descobertas e concll!

to, esclé.2~ece o loc:.l (,OIlYEl1ciol}ad.ú :8.Ta a execuçao d.os tral-alhos

e :per ela se Gl,rid.encia Que 811: })rtncif2.0 5~rão eles executados nos

escritérios e laro~~tórioêde I}33D~002 lhe.: LOS Estados Unidos.

Trata-se, :pois, d.e rel'luueraçao de serviços prestados no

estrangeiro, por isso que correspcnde ela ao pagmnento de traba

lhos exec~tadcs em laboratórics e centros técnicos instalados fóra

do territóric brasileiro.

Correjei to, a cláusula €:'\I,ressa SOl) Q item 2º d.o contrEÍ.-
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I

rellil.meração dos servi

incidênci a do irnposto•~lj ei ta a

do mêsmoregulamroto, d.evendo, porém, a Fiscal1za-

a juris~ldência administrativa j~ :ru~ada sôbre o assunto, iseg

a incidência do imposto <ie renda de 8)'; (oito por cento) pre -

Somo" ':te rareCeT d.eclare-se à Comrar:hia Inc!'ustrial e Co-

mercial Brasileira de Prodt:t.o~, _Ui!1'e:;tarea e à ::"bcalização Bancá-

ria Que as iU'l;ortâncias corres]!ondentes ao IUf,arr;ento à..a retmnera -

d.cs alud.idos serviços estão, ror :força 10 disposto no ~ lQ, lio

l'rt .• lQ, do vigent.e ret';u lJille:ltc do imposto de rend.a e de acôrdo

- not,ificaç.ào sé\re' novas ir.YeJ.1ÇO~S;

.A,ssim relu tad o o caso, e)

,
_ :1.r_tervençlio }')ara a compra de t.oã.a e qualQ.uer nova ma-

Ç.t:.ir~a de Q..ue2."lecessi tem as suas fábricas;

cOYl3ell:os sê"tro r.1elhcra:ceri.tc s d.os rr.étodos de prod.ução;

Inc., ce Nova York, E. U. A. N.;

CON3IDERAKDOçtue nos ten:os do ~ lQ, d.o art. lQ, d.o reg~

etc., etc.

Deseja seler a Uom}!allhiaIndus trial e Comercial Brasilei,.

larr;ento <lo !Jnl'osto d.e renda em vigor,

.Os rend.imentos a consilierar ];ara cs fins lio imposto se -
r~o. ~s)?Ossuid.c~r;.oterritório nacional, emvirtude ~€ ª
tl"lOaoes exercldas r,c todo ou em rarte dentre lio paJ.s";

IJO',TSIDERAK:OO,,,1nd.a, Que a jurisprudência. ad.ministra ti va

é uni:fol'mmen te encamirillalia pela I'.ãc triCut2.ção lia .remUl:.eração d.e

ati viliades exercidas no estr 1geiro, con1'orme se. vê, por exemplo,

da decisão d.c F=o. &11'. Jür:lstro da Fazenlia pútlicad.a no Diorric 0-

1'ici&.l 1a Uniao de I? de DezElll1'rode 1936;

C0l1SIDK9.A1',DOque, no ca so, coní'oI'me de:ncnstra o rela tó -

rio desta in1'o~)ação, r,ão decorrelll lie a ti vida1es exercid.as no todo

Cu em parte deIltro do país, os serviços prefJté:dos pela INR&DECO,

90s prestados pela IEREDECO,Iuc.,

de renda de C[uetrata o art. 174, do vigente regll.lamento desse trh

buto.

ra de Prod.ut~s Alimentares si est~ ou nao) a



PRESIDENTE

.................

PUBLICA

............
Tud.c visto e examinad.o, e

trata. "

lQ Conselho de Contriouintes, em 30 de Dezembro de 1941.

tivas:

,

AOOBD.AMos m~"bros <1.0lQ Conselho de Contri1Juintes, IJOr

ção Pancária. exigir, sempre, com])rovação de que as remessas a aerelli

confi~ar o des])acho recorr1Jo.

ATENDEJ.\~])Q rJ,uea consul ts. :foi a];jl"eció,(la e resolvida em har

monia com a jul'is1Jrnd.êncié. já f'i=da ]el:is instâncias ad.r.linistra _

u....~ânimirlad.e de yotcs, :legar ].)I'ovi..lle.--::.tc 'iO rectu~so "ex-off'lc.io" :para

'. ~?eitas rererem-se, de rato, a r~mz4era~ac~os serviços de que se


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

