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Introdução 
 
 Os líderes do G-20, Grupo das maiores vinte Economias do mundo, no qual se insere o 
Brasil, decidiram, no Encontro de Los Cabos, realizado de 18 a 19 de junho de 2012, assumir sérios 
compromissos e aprovaram certas iniciativas, dentre as quais destacamos o combate à erosão da 
base tributária e transferência de lucros (para o exterior) que se materializou no intitulado Projeto 
BEPS (Base Erosion and Profits Shifting). 
 
 O combate a BEPS, ou seja, à erosão da base tributária e à transferência de lucros, importa 
em alterações de tratados para evitar a dupla tributação e das legislações domésticas, para evitar que  
situações indesejáveis resultem em baixa tributação, ou mesmo, na dupla não tributação em nenhum 
dos Estados onde os fatos jurídicos-econômicos ocorrem ou repercutem. 
 
 Esse artigo objetiva mostrar que algumas propostas de combate a BEPS também impactarão 
positivamente o combate à lavagem de dinheiro. 
 
 
O Projeto BEPS 
 
 A globalização que beneficia as economias também tem trazido grandes desafios para a 
sustentação das bases tributárias nacionais. Ao se tornarem mais integradas, as empresas 
intensificaram suas escolhas para minimizar seus tributos de forma legítima, ainda que, não raro, 
seja frequente o abuso das normas domésticas e de tratados internacionais. A degradação dessas 
bases levou aos líderes do G-20 a proporem iniciativa para combater o fenômeno BEPS e 
concederam um mandato à Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE 
para desenvolver projeto visando minimizar tal fenômeno. Na declaração de Los Cabos, os líderes 
do G-20 também exortaram todos os países a aderirem à Convenção Multilateral de Assistência 
Administrativa Mútua e reafirmaram o mandado concedido ao Financial Action Task Force para 
seguir com suas atividades, aprimorar os padrões internacionais e implementar as medidas 
adequadas para combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de 
armas de destruição em massa.  
 
 O Projeto BEPS foi iniciado em setembro de 2013 no âmbito da OCDE contando com a 
participação dos membros dessa organização e dos países do G-20, em esforço coletivo de quarenta 
e quatro países no desenvolvimento desse projeto. 
 
 Pelo amplo escopo, que pode ser melhor depreendido pela leitura do Plano de Ação do 
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Projeto BEPS1, percebe-se que os delegados das nações envolvidas nessa iniciativa receberam 
amplos poderes a fim de proporem medidas importantes para combate à evasão fiscal e ao 
planejamento tributário agressivo. 
 
 Em uma breve síntese, cabe esclarecer que no escopo do projeto foram identificadas quinze 
Ações que estão sendo conduzidas para combater o fenômeno BEPS. Essas Ações são 
desenvolvidas pelos diversos Grupos de Trabalho (Working Parties) existentes no âmbito do Comitê 
de Assuntos Fiscais da OCDE. As propostas são formuladas e discutidas pelos delegados dos países 
participantes, até que se acorde propostas a serem submetidas à consulta pública. Por esse 
mecanismo, o setor privado se manifesta em relação aos encaminhamentos dados no âmbito do 
projeto, até que os representantes  dos países participantes cheguem a acordo definitivo quanto às 
medidas a serem adotadas pelos países que discutem cada uma das Ações.  
 
 Essas medidas, ou parte delas, formarão o conjunto de normas que serão incluídas no acordo 
multilateral que objetiva emendar milhares de tratados para evitar a dupla tributação e prevenir a 
evasão fiscal, passando a coexistir com grande parte da rede internacional de tratados tributários, 
tendo incorporado o desejo manifesto pelos países G-20 e da OCDE quanto às formas de combater 
o fenômeno BEPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os desafios no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
 
 O combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo significa uma luta contra 

                                                 
1 OCDE, Plano de ação para o combate à ersosão da base tributária e à transferência de lucros, Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 2014, http://www.oecd.org/tax/combate-a-erosao-da-base-tributaria-e-
a-transferencia-de-lucros-portuguese-version-9789264201248-pt.htm, acessado em 9 de dezembro de 2014. 

QUADRO 1: AÇÕES DO PROJETO BEPS 

 

Ação 1: abordar os desafios fiscais da economia digital. 
Ação 2: neutralizar os efeitos dos instrumentos híbridos. 
Ação 3: reforçar as normas relativas às sociedades estrangeiras controladas. 
Ação 4: limitar a erosão da base tributária através da dedução de juros e outras 
compensações financeiras. 
Ação 5: combater de modo mais eficaz as práticas tributárias prejudiciais, tendo em 
conta a transparência e a substância. 
Ação 6: prevenir a utilização abusiva de tratados internacionais. 
Ação 7: prevenir que o status de estabelecimento permanente (EP) seja 
artificialmente evitado. 
Ações 8, 9 e 10: garantir que os resultados dos preços de transferência estejam 
alinhados com a criação de valor. 
Ação 11: estabelecer metodologias para coletar e analisar os dados sobre os 
fenômenos econômicos da erosão da base tributária e da transferência de lucros e as 
ações para remediá-los. 
Ação 12: exigir que os contribuintes revelem os seus esquemas de planejamento 
tributário agressivo. 
Ação 13: re-examinar a documentação de preços de transferência. 
Ação 14: tornar mais efetivos os instrumentos de resolução de disputas. 
Ação 15: desenvolver um instrumento multilateral. 
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atividades subterrâneas, ocultas ou dissimuladas. As transações e negócios realizados no processo 
de ocultação e dissimulação envolvem pessoas e arranjos jurídicos existentes em diversas 
jurisdições e aproveitados pelas organizações criminosas. Cabe ressaltar que não somente países 
conhecidos como de tributação nula, os paraísos fiscais, são utilizados nesse processo subterrâneo. 
Na prática, observa-se o emprego de qualquer estrutura jurídica julgada vantajosa, com fins de 
ocultação e dissimulação, típicas do fenômeno de lavagem de dinheiro, mesmo aquelas existentes 
em países com nível de tributação mais elevado. 
 
 O esforço realizado pelo Financial Action Task Force – FATF/GAFI vem no sentido de 
coordenar as iniciativas em âmbito mundial e estabelecer padrões para o efetivo combate a essas 
atividades criminosas. Além disso, a comunidade internacional realiza avaliações mútuas periódicas 
dos países para inferir o nível de alinhamento dos países em relação aos padrões internacionais e 
engajamento dos mesmos no combate à  lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.  
 
 As avaliações mútuas conduzidas pelo FATF/GAFI, que são publicadas em seu sítio2,  
revelam  falhas e lacunas preocupantes nas legislações e práticas administrativas dos países. Tais 
problemas resultam na classificação do grau de aderência das 40 Recomendações do FATF/GAFI, 
atribuído pelos avaliadores, em três categorais: “conforme”, “não conforme” ou “parcialmente 
conforme”.  
 
 Com objetivo de estabelecermos uma ligação entre essas não conformidades e os fatores que 
causam o fenômeno BEPS, vale ressaltar que as avaliações mútuas dos países, no âmbito da 
lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo, apontam problemas tais como: 
 
� identificação imprecisa ou inexistente do beneficiário efetivo por parte de instituições 

financeiras, seguradoras e corretoras de valores; 
� baixa confiabilidade de documentos de identificação apresentados aos agentes econômicos e 

setores de interesse supervisionados; 
� não identificação de beneficiários efetivos nos sistemas online de registro de sociedades 

onde constam apenas dados cadastrais incompletos; 
� uso criminoso de sociedades que emitem ações ao portador; 
� riscos de ações de organizações criminosas em função de tradição em segredo bancário, de 

sistema tributário atraente e de localização geográfica estratégica; 
� obstrução de acesso a informações relativas a organizações não governamentais, fundações, 

ações ao portador e beneficiário efetivo de certos arranjos legais; 
� riscos substanciais de abuso de veículos corporativos e medidas inadequadas para assegurar 

integridade e transparência desses arranjos jurídicos; e 
� Trusts que não estão sujeitos à legislação de combate à lavagem de dinheiro. 

 
 O processo de lavagem de dinheiro envolve riscos e custos para sua efetivação. Estruturas 
jurídicas utilizadas na evasão fiscal e no planejamento tributário agressivo também são meios que 
podem ser empregados pelas organizações criminosas na ocultação de bens, direitos e valores. Além 
disso, tal como uma organização legítima, as organizações criminosas objetivam minimizar os 
custos envolvidos no processo de ocultação, economizando impostos ou se utilizando de arranjos 
jurídicos que ponham um véu sobre os beneficiários efetivos dos ganhos ilícitos. 
 
 
Relação entre Projeto BEPS e não conformidades apontadas em avaliações mútuas 
 

                                                 
2  Financial Action Task Force, Status of the countries in FATF´s network, http://www.fatf-gafi.org/countries/ , acessado em 

09 de dezembro de 2014. 
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 Percebe-se que algumas das preocupações externadas nos relatórios de avaliação mútua 
apresentados pelo FATF/GAFI também são fatores importantes para se minimizar o fenômeno 
BEPS. Sem querer esgotar os argumentos, vale mencionar que a Ação 2, por exemplo, cuida de 
instrumentos híbridos utilizados pelos contribuintes para alcançar a dupla não tributação, ou seja, o 
não pagamento de tributos em dois ou mais países. No processo de lavagem de dinheiro, os tributos 
também representam custos para as organizações criminosas e, considerando a estrutura empresarial 
como  usualmente operam, a redução de tributos também é uma meta a ser alcançada. 
 
 A Ação 3, relacionada às normas relativas a empresas controladas, intenta alcançar parte dos 
lucros reconhecidos no exterior e que não são oferecidos à tributação no país de residência de forma 
adequada. Por essa Ação, procura-se aperfeiçoar as intituladas normas CFC (Controlled Foreign 
Corporation), de forma a se recuperar a base tributária. De forma análoga, no processo de lavagem 
de dinheiro é comum o emprego de sociedades controladas, operadas em países de baixa ou nula 
tributação, para ocultar os beneficiários efetivos e minimizar custos tributários, ainda que o inverso 
também se observe, ou seja, a criação de empresas offshore para realizarem investimentos em 
outros países onde os bens se localizam.  
 
 Na mesma toada, a Ação 4, que trata de deduções indevidas em mútuos ou outras operações 
financeiras, trará novidades que cercearão o uso abusivo de esquemas envolvendo instituições 
financeiras ou empréstimos intercompanhias, implicando, consequentemente, em novos custos 
tributários também para sociedades utilizadas por organizações criminosas. 
 
 Talvez a Ação 5 seja a que mais diretamente se envolve no combate a arranjos jurídicos e 
legislações permissivas que facilitam os fenômenos BEPS e de lavagem de dinheiro. Nessa Ação, os 
delegados dos países avaliam os diversos regimes tributários dos quarenta e quatro países do BEPS, 
além dos aspectos de transparência e substância. O objetivo é promover a extinção de regimes 
julgados nocivos ou a adequação aos princípios preconizados pela comunidade internacional. 
Atenção especial está sendo dada aos regimes que privilegiam a transferência de propriedade 
intelectual para países onde são fracamente tributados. A comercialização fraudulenta de intangíveis 
também pode ser empregada para transferência de valor no processo de lavagem de dinheiro, em 
especial quando a confidencialidade e a tributação são extremamente vantajosas para quem utiliza 
tais regimes. 
 
 Além disso, a Ação 5 procura definir meios para conhecimento dos beneficiários efetivos de 
certos arranjos jurídicos, tal como desejado no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento 
do terrorismo. 
 
 Os critérios utilizados pela FATF/GAFI para definir paraísos fiscais difere daqueles 
empregados no intitulado 1998 Report3, publicado pela OCDE e onde se encontra os parâmetros 
para identificação desses países de baixa ou nula tributação sob a ótica da tributação internacional. 
No 1998 Report, encontra-se também a metodologia empregada para identicar regimes preferenciais 
agressivos, que inclui quatro critérios principais e oito complementares. Esses 4+8 Critérios são os 
utilizados nas análises de regimes fiscais no âmbito da Ação 5 do Projeto BEPS. Na essência, 
transparência e substância são os princípios mais importantes a serem observados pelos delegados 
dos países que analisam os regimes fiscais na condução dos trabalhos da Ação 5, além dos aspectos 
relativos à efetiva tributação desses regimes sob escrutínio do Projeto BEPS. 
 
 A Ação 12 também possui importância no combate à lavagem de dinheiro, haja vista que se 
objetiva um padrão de informações mínimas que devem ser comunicadas ao Fisco acerca de 

                                                 
3 OECD, Harmful Tax Competition – An Emerging Global Issue,  1998, 

http://www.oecd.org/tax/transparency/44430243.pdf , acessado em 08 de dezembro de 2014. 
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planejamentos tributários agressivos, muito dos quais utilizados por organizações criminosas. Essas 
informações, ou mesmo sua inexistência em certos casos onde seria obrigatório, poderão revelar, no 
futuro, esquemas financeiro-tributário empregados em processos de lavagem de dinheiro. 
 
Conclusão 
 
 O Projeto BEPS possui objetivo e alcance bem definidos, fruto da decisão tomada pelos 
líderes do G-20 no  Encontro de Los Cabos. De certo que os alvos primários a serem alcançados são 
empresas ou grupos de atuação internacional que estruturam operações de forma a minimizar ou 
anular os tributos que deveriam ser pagos, mas que são evitados de forma ilícita ou não aceita pela 
comunidade internacional. 
 
 A amplitude final do Projeto BEPS ainda não pode ser totalmente vislumbrada nesse 
momento, mas é fácil prever que a busca por maior transparência e o combate a esquemas que 
anulem a tributação pelo abuso de tratados internacionais ou pela existência de assimetrias das 
legislações domésticas, também causará impacto nas transações engendradas para ocultar ou 
dissimular a posse, disposição, localização e transferência de bens, direitos e valores. 
 
 A construção do acordo multilateral que trará todas essas inovações é complexa, mas 
consistirá em um instrumento transparente para que se possa acompanhar o progresso dos países 
signatários do produto final Projeto BEPS, para efetiva implementação e manutenção de todas as 
medidas acordadas no âmbito desse projeto. Ou seja, trata-se de um processo que possui dinâmica 
própria, haja vista que novos arranjos jurídicos podem ser construídos mesmo nos países signatários 
desse acordo multilateral. Espera-se que o instrumento em elaboração seja capaz de anular os 
efeitos de estruturas e operações indesejáveis, existentes ou a serem concebidas por alguns países. 
 
 Nesse sentido, o GAFI/FATF também deveria acompanhar as avaliações periódicas que 
deverão ocorrer após assinatura do acordo multilateral, haja vista que algumas das medidas 
propostas deverão guardar grande sinergia com aquelas necessárias ao combate à lavagem de 
dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 


