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Dá-S!Llli:ovi~nt~..J:Q£urso voluntario.

A S. A. Cia. Leon Israel do Paraná teve tributada uma parcella

do seu balanço d.o anno d.e 1933, ref'erentemente a "Commissões a agen-
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tes no Exterior".

Considerand.o isenta de imposto essa parcella, a interessada ar-

gumentou tratar-se de commissões auferidas róra do Paiz, por pessoas

lá residentes e que ali collocam produeto (ceré) exportado pela Cia.

Leon Israel.

A Secção Lan,çad.ora em Guri tyba rundamentou a tributação em que

o Regulamento do Imposto abrange, com relação aos residentes no ex-

trangeiro, todo e qualquer rendimento produzido no Paiz, sem cogitar

da acti vidad.e que o originou.

Do exame d.o processo nao se conclue com segurança qual a moda-

lidade da percepção do rendimento, isto é, si ha remessa (como diz a

interessada), ou si a commissão é deduzida pelos agentes na prestação

de contas, quando vend.mma mercad.oria no extrangeiro, COnf'oI1llediz a

Secção Lançadora, a rIs. la verso. A hypothese d.a remessa das commis-

sões pÓde ter origem no racto d.e serem os pagamentos reitos :pelos com-

prad.ores directamen te á Companhia exportadora, resultando dahi a ne-

cessidad.e da remessa das commissões aos agentes colloead.ores do pro-
. dueto.

A interessada recorreu dentro do praso e assignou termo de res-
ponsabilidade.
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Isto posto, e
CONSIDERANDO que a actividade originaria das commissões em cau-

sa é exercid.a nó Extrangeiro, por extrangeiros ali residentes;
Accord.am os membros do lQ Conselho d.e Contribuintes, por unani-

midad.e de votos, dar provimento ao recurso, para declarar insubsisten-
te o lançamento recorrido.

Rio de Janeiro, 25 de Novembro de 1935
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