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O Global Tax Principles proporciona às
empresas uma fundamentação ética e
profissional para lidar com o desafio
das altas cargas tributárias

S
egundo a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), a média tributária 
mundial gira em torno de 34,3% da 

arrecadação dos PIBs nacionais. A carga 
tributária da Dinamarca é a maior do mundo, 
chegando a 46,6%. O Brasil ocupa a 14ª posição 
do ranking, com uma carga tributária de 34,5%. 
Porém, se considerarmos apenas a América 
Latina, saltamos para a primeira posição.

Na maioria dos países onde a KPMG opera, 
as estruturas tributárias são extremamente 
complexas, o que, aliado a questões culturais 
e de desenvolvimento econômico, impacta de 
forma relevante o comportamento e as relações 
entre as autoridades fiscais e os contribuintes. 
Daí a importância e a necessidade de seguir 
padrões – ou princípios – que balizem uma 
Prática Tributária Responsável.

É preciso considerar que as empresas ao 
redor do mundo lidam com as mais diversas 
dificuldades e a elevada carga de impostos 
pode, para muitas delas, representar o sucesso 
ou não nos seus negócios. Neste cenário, 
surgem questionamentos, por exemplo, acerca 
do retorno do Estado aos impostos pagos.  
Por outro lado, a sociedade tem questionado 
se impostos pagos pelas empresas são 
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compatíveis com o seu nível de 
atividade nos países onde elas 
operam. Esta conscientização 
trouxe à tona o debate sobre a 
moralidade e a transparência no 
trato das questões fiscais pelas 
empresas, mais intensamente 
na Europa e nos Estados Unidos.  
Neste sentido, a OCDE criou o 
Programa BEPS (Base Erosion and 
Profit Shifting), que estabeleceu 

ações específicas a serem adotadas 
pelos países signatários com vistas a 
colocar em prática o conceito de fair 
share of tax.

Mais recentemente, já 
estamos vendo vicejar esse tipo 
de debate no Brasil, tendo em 
vista a relevância das empresas 
multinacionais aqui estabelecidas 
por meio de subsidiárias, bem como 
das multinacionais brasileiras com 
presença no exterior.  Vale lembrar 
que o Brasil vem participando de 
comitês da OCDE como observador 
e em maio deste ano apresentou 
oficialmente o seu pedido de adesão 
à organização.

Neste contexto, os Princípios 
Globais para uma Prática de Impostos 
Responsável (ou Global Tax Principles, 
em inglês) que norteiam a área de 
Tax da KPMG proporcionam uma 
fundamentação ética e profissional 
para lidar com esses e outros 
desafios, que deve ser aplicada 
indistintamente às empresas-clientes 
de todos os países. 

Um desses princípios – na 
verdade, o primeiro deles – é o de 
que nossa atuação deve ser lícita e 

íntegra. Não há espaço para dribles, 
jeitinhos ou “soluções criativas”: 
deve-se obedecer aos preceitos da lei 
e da regulamentação. 

Partindo-se dessa premissa, 
a assessoria de impostos deve 
incluir uma análise minuciosa das 
peculiaridades do cliente: quais são 
seus objetivos comerciais? Quem são 
seus acionistas? Ou seja, o segundo 
dos Tax Principles estabelece que 
não existem fórmulas ou respostas 
prontas quando se trata de uma 
assessoria de alta qualidade. Ela 
deve, necessariamente, ser moldada 
ao cliente, às suas circunstâncias.

É certo que há muitas situações 
nas quais falta clareza em relação à 
forma como a legislação tributária se 
aplica a um determinado conjunto 
de fatos. Neste caso, o terceiro Tax 
Principle indica que é necessário 
o cliente compreender, com 
clareza e objetividade, quais são 
os pontos fortes e fracos de cada 
interpretação. E a assessoria tem 
um papel fundamental: orientá-lo 
quanto às alternativas existentes à 
luz da legislação e regulamentação 
aplicáveis, da doutrina e da 
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jurisprudência, de tal modo que o 
cliente possa tomar uma decisão 
levando em consideração todos os 
aspectos envolvidos, bem como os 
possíveis desdobramentos.

No quarto princípio, a orientação 
se dá no sentido de que os clientes 
devem ser informados sobre o 
possível impacto de uma assessoria 
de impostos em relação às 
diferentes partes interessadas – dos 
investidores aos funcionários, dos 
consumidores à autoridade tributária. 

O complexo cabedal de normas 
que caracteriza a maior parte das 
legislações tributárias ao redor 

do mundo (e, em especial, no 
Brasil) abre portas para que os 
clientes e assessores tenham 
leituras e interpretações quanto à 
incidência de impostos que nem 
sempre são unânimes, podendo 
até mesmo contrariar eventuais 
interpretações das autoridades 
fiscais. Neste sentido, aplica-se o 
quinto Tax Principle: “Devemos fazer 
recomendações aos nossos clientes 
quando houver uma probabilidade 
razoável de que a interpretação 
dos aspectos aplicáveis da lei 
seja correta, e quando nossas 
recomendações claramente 
atenderem às normas profissionais 
aplicáveis”. Ou seja: pensar sempre 
no que for melhor para o cliente 
dentro das delimitações legais.

O sexto princípio refere-se às 
estruturações tributárias “artificiais”, 
que geralmente visam apenas a 
reduzir impostos. Nós não apoiamos, 
sob qualquer pretexto, a adoção e/
ou implementação desse tipo de 
artifício. Essa postura é reforçada 
pelo Tax Principle de número sete, 
que não deixa margem para dúvidas: 
“Não devemos orientar os clientes 
com o objetivo de assegurar uma 
vantagem fiscal contrária à legislação 
aplicável e não devemos ajudá-los a 
implementar tais transações.(...)”.

Conforme dissemos, é normal 
que haja um amplo debate tributário 
nos diversos fóruns e, nesse  sentido, 
entendemos ser relevante manter um 
relacionamento profissional aberto 
e ético com as autoridades fiscais 
que propicie um diálogo construtivo 
e auxilie a resolução de eventuais 
disputas com a maior celeridade 
possível e de forma justa. 

O Tax Principle de número nove 
é o que poderíamos chamar de 
“cláusula da transparência”, pois ele 
determina que “devemos cumprir 
todas as exigências legais de 
divulgação de informações e orientar 
os nossos clientes a fazer o mesmo”. 

O décimo e último princípio 
estabelece que, por pressuposto, 
a nossa assessoria se baseia 
na veracidade das premissas, 
declarações e informações fornecidas 
pelo cliente e que todos os fatos 
relevantes trazidos ao nosso 
conhecimento serão também 
informados às autoridades fiscais. 
Não nos cabe investigar, esmiuçar 
aquilo que o cliente nos expõe, 
mas pensar, analisar e fornecer as 
melhores soluções com base no que 
ele nos apresenta.

Mais honestidade e transparência 
são anseios cada vez mais presentes 
no mundo contemporâneo. No 
Brasil sentimos, dia após dia, os 
efeitos deletérios dos “jeitinhos”, das 
manobras, dos dribles na legislação. 
Não compactuamos com nenhum 
procedimento eticamente duvidoso, 
e entendemos que os Princípios 
Globais para uma Prática de Impostos 
Responsável são nossa contribuição 
para a construção de um ambiente 
de negócios saudável, pautado pela 
concorrência justa. n 
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