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§ 7º Na hipótese de início de atividades no curso do anocalendário, e de incorporação, fusão, cisão total ou extinção por
dissolução ou liquidação, o cálculo a que se refere o § 5º deve
considerar o número de meses compreendido até o evento ou a partir
do evento.
§ 8º Para fins de cálculo do limite de endividamento, deverão considerar o novo patrimônio líquido a partir do evento:
I - no caso de cisão, a empresa cindida e a empresa que tiver
recebido parte do patrimônio;
II - no caso de incorporação, a empresa incorporadora;
III - no caso de fusão, a empresa resultante da fusão.
Art. 8º O valor de excesso das despesas de juros, consideradas indedutíveis na apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da base de cálculo da CSLL, de que trata o § 5º
do art. 7º, será calculado mensalmente de acordo com as seguintes
fórmulas:
I - A = (B/C) x D, onde:
a) "A" = corresponde ao valor do custo ou da despesa de
juros a ser considerado dedutível na apuração do lucro real e da base
de cálculo da CSLL;
b) "B" = corresponde ao limite máximo de endividamento
permitido na forma dos arts. 2º ou 5º;
c) "C" = corresponde ao endividamento da pessoa jurídica
domiciliada no Brasil na forma dos arts. 2º ou 5º;
d) "D" = corresponde ao total do custo ou da despesa registrado no período de apropriação dos juros correspondentes às hipóteses de que tratam os arts. 2º e 5º;
II - E = D-A, onde:
a) "E" = valor do custo ou da despesa de juros a ser considerado indedutível na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL;
b) "D" = corresponde ao total do custo ou da despesa registrado no período de apropriação dos juros correspondentes às hipóteses de que tratam os arts. 2º e 5º;
c) "A" = corresponde ao valor do custo ou da despesa de
juros a ser considerado dedutível na apuração do lucro real e da base
de cálculo da CSLL, apurado na forma do inciso I do caput.
§ 1º O valor do ajuste, calculado na forma do inciso II do
caput, será adicionado ao Lucro Real e à Base de Cálculo da CSLL,
na parte A do Lalur, ao final do período de apuração, trimestral ou
anual, conforme prescrevem os arts. 1º e 2º da Lei nº 9.430, de
1996.
§ 2º A indedutibilidade do excesso da despesa de juros a que
se refere o caput aplica-se também na hipótese de levantamento de
balancete de suspensão e redução, previsto no art. 230 do Decreto nº
3.000, de 26 de março de 1999, ficando sujeita a verificação definitiva da indedutibilidade dos juros no encerramento do período.
Art. 9º As disposições contidas nos arts. 2º e 5º serão calculadas de modo independente.
§ 1º Nas operações de endividamento em que o credor seja
pessoa física ou jurídica vinculada, residente ou domiciliada no exterior e o avalista, o fiador, o procurador ou qualquer interveniente na
operação seja entidade situada em país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, aplicam-se os
limites de endividamento previstos no art. 2º.
§ 2º Nas operações de endividamento em que o credor for
entidade situada em país ou dependência com tributação favorecida
ou sob regime fiscal privilegiado e o avalista, o fiador, o procurador
ou qualquer interveniente na operação seja pessoa física ou jurídica
vinculada, residente ou domiciliada no exterior, aplica-se o limite de
endividamento previsto no art. 5º.
Art. 10. Os limites previstos nos arts. 2º e 5º não se aplicam
às operações de endividamento com credor residente ou domiciliado
no Brasil, ainda que a operação tenha como avalista, fiador, procurador ou qualquer interveniente:
I - pessoa física ou jurídica vinculada, residente ou domiciliada no exterior;
II - pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou constituída no exterior, em país ou dependência com tributação favorecida
ou sob regime fiscal privilegiado.
§ 1º No caso de inadimplemento de operação de crédito de
que trata o caput, em que o avalista, o fiador, o procurador ou
qualquer interveniente na operação for alguma das pessoas mencionadas nos incisos I e II do caput, aplicam-se os limites previstos
nos arts. 2º ou 5º, conforme o caso, em relação aos juros apropriados
a partir da data em que a pessoa no exterior efetuar o pagamento da
dívida no Brasil.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica na hipótese em que
a empresa credora residente no Brasil seja mera intermediária entre a
pessoa jurídica avalista, fiadora ou procuradora no exterior e a tomadora dos recursos no Brasil.
CAPÍTULO II
DA DEDUTIBILIDADE DOS VALORES PAGOS À PESSOA RESIDENTE EM PAÍS COM TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA
Art. 11. Sem prejuízo das normas do IRPJ, não são dedutíveis, na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a qualquer título, direta ou indiretamente, a pessoas físicas ou
jurídicas residentes ou constituídas no exterior e submetidas a um
tratamento de país ou dependência com tributação favorecida ou sob
regime fiscal privilegiado, na forma dos arts. 24 e 24-A da Lei nº
9.430, de 1996, salvo se houver, cumulativamente:
I - a identificação do efetivo beneficiário da entidade no
exterior, destinatário dessas importâncias;
II - a comprovação da capacidade operacional da pessoa
física ou entidade no exterior de realizar a operação; e
III - a comprovação documental do pagamento do preço
respectivo e do recebimento dos bens e direitos ou da utilização de
serviço.
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§ 1º Para efeito do disposto no inciso I do caput, considerarse-á como efetivo beneficiário a pessoa física ou jurídica não constituída com o único ou principal objetivo de economia tributária que
auferir esses valores por sua própria conta e não como agente, administrador fiduciário ou mandatário por conta de terceiro.
§ 2º Considera-se atendida a condição prevista no inciso I do
caput a identificação das entidades de investimento coletivo, inclusive
fundos de investimento.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica ao pagamento de
juros sobre o capital próprio de que trata o art. 9º da Lei nº 9.249, de
26 de dezembro de 1995.
§ 4º A comprovação do disposto no inciso II do caput não se
aplica no caso de operações:
I - que não tenham sido efetuadas com o único ou principal
objetivo de economia tributária; e
II - cuja beneficiária das importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a título de juros seja subsidiária
integral, filial ou sucursal da pessoa jurídica remetente domiciliada no
Brasil e tenha seus lucros tributados na forma do art. 74 da Medida
Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Art. 12. O disposto no art. 11 não se aplica às operações
realizadas por investidor residente ou domiciliado no exterior, individual ou coletivo, que realizar operações financeiras no País de
acordo com as normas e condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
Seção Única
Das Disposições Comuns
Art. 13. O disposto nos arts. 5º e 11 não se aplica às operações de captação no exterior, por intermédio de emissão de títulos,
realizada por pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, desde que na
emissão, sejam cumpridos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - os títulos devem ser distribuídos a, no mínimo, 40 (quarenta) investidores;
II - o investidor, isoladamente ou em conjunto com pessoas
a ele ligadas, não pode adquirir 20% (vinte por cento) ou mais da
totalidade dos títulos emitidos, e
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III - o investidor, isoladamente ou em conjunto com pessoas
a ele ligadas, não pode auferir rendimento superior a 20% (vinte por
cento) do total de rendimentos pagos pela totalidade de títulos emitidos.
Art. 14. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO

SUBSECRETARIA DE ADUANA E RELAÇÕES
INTERNACIONAIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N o- 5,
DE 11 DE MAIO DE 2011
Enquadra veículos em"Ex" da TIPI.
O COORDENADOR-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA-SUBSTITUTO, tendo em vista o disposto no art. 4o
do Decreto no 6.606, de 28 de dezembro de 2006, e na Instrução
Normativa RFB no 929, de 25 de março de 2009, e ainda o que
consta
dos
processos
nos
11020.000337/2011-66,
11020.000338/2011-19 e 11020.000339/2011-55, declara:
Artigo único. Os veículos relacionados no Anexo Único a
este Ato Declaratório Executivo cumprem as exigências para enquadramento no "Ex 02" do código 8702.10.00, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada
pelo Decreto no 6.606, de 28 de dezembro de 2006.
OSMAR EXPEDITO MADEIRA JUNIOR

ANEXO ÚNICO
Nome do veículo: MEGA BRT B
Versão: Urbano
Capacidade de transporte: 64 (sessenta e quatro) pessoas sentadas, incluindo o condutor
Tipo de ignição: por compressão (diesel)
Cilindradas: 12.100 cm3
Marca: Neobus
Fabricante: San Marino Ônibus e Implementos Ltda.
Ano/modelo: 2011/2011
Nome do veículo: MEGA BRT A
Versão: Urbano
Capacidade de transporte: 52 (cinqüenta e duas) pessoas sentadas, incluindo o condutor
Tipo de ignição: por compressão (diesel)
Cilindradas: 12.100 cm3
Marca: Neobus
Fabricante: San Marino Ônibus e Implementos Ltda.
Ano/modelo: 2011/2011
Nome do veículo: MEGA BRT U
Versão: Urbano
Capacidade de transporte: 31 (trinta e uma) pessoas sentadas, incluindo o condutor
Tipo de ignição: por compressão (diesel)
Cilindradas: 7.140 cm3
Marca: Neobus
Fabricante: San Marino Ônibus e Implementos Ltda.
Ano/modelo: 2011/2011

SUBSECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE FISCALIZAÇÃO
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N o- 10,
DE 11 DE MAIO DE 2011
Altera o Ato Declaratório Executivo Cofis
N o- 08, de 31 de março de 2005 e dá outras
providências.
O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO, no uso
da atribuição que lhe confere o Inciso III do art. 305 do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela
Portaria MF N o- 587, de 21 de dezembro de 2010, declara:
Art. 1º Ficam incluídos na tabela das instruções de preenchimento dos Anexos I a IV do Ato Declaratório Cofis N o- 08, de
31 de março de 2005, os códigos de selos de controle constante do
Anexo Único.
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial da União.
ANTÔNIO ZOMER
ANEXO ÚNICO
Tipo/cor do selo
Vinho Verde
Vinho Vermelho
Vinho Amarelo
Uísque Verde
Uísque Azul
Uísque Vermelho
Uísque Amarelo
Uísque Miniatura
Uísque Miniatura
Uísque Miniatura
Uísque Miniatura
Bebida Alcoólica
Bebida Alcoólica

Verde
Azul
Vermelho
Amarelo
Laranja
Cinza
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Código
9822-11
9822-12
9822-13
9829-11
9829-12
9829-13
9829-14
9829-21
9829-22
9829-23
9829-24
9837-11
9837-12

Bebida Alcoólica Marrom
Bebida Alcoólica Verde
Bebida Alcoólica Vermelho
Bebida Alcoólica Azul Marinho
Bebida Alcoólica Miniatura Verde
Bebida Alcoólica Miniatura Vermelho
Bebida Alcoólica Miniatura Azul Marinho
Aguardente Laranja
Aguardente Azul
Aguardente Violeta
Relógio Verde
Relógio Vermelho
Relógio Azul
Relógio Marrom

9837-13
9837-14
9837-15
9837-16
9837-21
9837-22
9837-23
9845-11
9845-12
9845-13
9853-11
9853-12
9853-13
9853-14

SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS
1ª REGIÃO FISCAL
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N o- 3,
DE 10 DE MAIO DE 2011
Credencia empresa para prestação de as-o
sistência técnica, nos termos da IN SRF N 682, de 04/10/2006.
O SUPERINTENDENTE DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL DA 1ª REGIÃO FISCAL, no uso da atribuição
que lhe
confere o art. 5º, § 1º, da Instrução Normativa SRF N o- 682, de 4 deo
outubro de 2006, e tendo em vista o que consta do processo N 10166.000721/2011-41, declara:
Art. 1º Fica a empresa BR CONSULTORES LTDA, CNPJ
03.034.049/0001-24, credenciada para prestação da assistência
técnica
prevista no art. 4º da Instrução Normativa SRF N o- 682, de 4 de
outubro de 2006, relativa aos sistemas informatizados de controleo
aduaneiro relacionados no art. 1º, §§ 1º e 2º da IN SRF N 682/2006.
Art. 2º Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União.
JOSÉ OLESKOVICZ
o-
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