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2. Imposto de renda de Pessoa Física
Visão Geral:
Imposto Federal brasileiro que incide sobre a todas as pessoas que tenham obtido um ganho
acima de um determinado valor mínimo. O imposto pago pelo trabalhador é denominado IRPF
(Imposto de Renda sobre Pessoa Física) e a declaração anual comprovativa dos rendimentos é
denominada DIRPF (Declaração de Ajuste Anual).
São contribuintes do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) as pessoas físicas domiciliadas ou
residentes no Brasil, titulares de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos
de qualquer natureza, inclusive rendimentos e ganhos de capital, sem distinção da
nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão.
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2. Tabela Progressiva Mensal
Salário (e outros rendimentos de trabalho), juros (exterior), dividendos (exterior), aluguel,
dentre outros, estão sujeitos à tributação de acordo com a seguinte tabela progressiva
mensal – válida para o ano-calendário 2016:
Base de Cálculo (R$)

Alíquota (%)

Dedução padrão (R$)

0

0,00

De 1.903,99 até 2.826,65

7,5

142,80

De 2.826,66 até 3.751,05

15

354,80

De 3.751,06 até 4.664,68

22,5

636,13

Acima de 4.664,68

27,5

869,36

Até 1.903,98

* Tabela vigente a partir de abril/2015
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2. Tabela Progressiva Anual
Salário (e outros rendimentos de trabalho), juros (exterior), dividendos (exterior), aluguel,
dentre outros, estão sujeitos à tributação de acordo com a seguinte tabela progressiva anual
– válida para o ano-calendário 2016:
Base de Cálculo (R$)

Alíquota (%)

Dedução padrão (R$)

0

0,00

De 22.847,77 até 33.919,80

7,5

1.713,58

De 33.919,81 até 45,012,60

15

4.257,57

De 45.012,61 até 55.976,16

22,5

7.633,51

Acima de 55.976,16

27,5

10.432,32

Até 22.847,76

* Tabela vigente a partir de abril/2015

Page 7

2. Imposto de renda de Pessoa Jurídica
Visão Geral:
O IRPJ é um imposto federal brasileiro cuja base de cálculo é integrada por todos os ganhos
e rendimentos de capital, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada, reconhecido
pelas pessoas jurídicas e empresas individuais, incluindo empresas públicas e sociedades de
economia mistas. Aplicam-se as mesmas normas de apuração e pagamento do IRPJ à CSLL
(Contribuição Social sobre o Lucro Líquido).
Regimes de apuração: Lucro Real (Anual ou Trimestral), Presumido, Arbitrado e Simples
Nacional.
Alíquota: 34% (15% IRPJ + 10% Adicional IPRJ + 9% CSLL) sobre a base de cálculo.
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3. Carnê-Leão
O que é? É o recolhimento mensal obrigatório do Imposto de Renda feito pelo próprio
contribuinte quando este recebe rendimentos pagos por pessoas físicas ou vindos do exterior
Quem deve pagar? Quem recebe aluguel, pensão alimentícia, trabalhadores sem carteira
assinada como autônomos e profissionais liberais
Forma de cálculo O contribuinte deve utilizar o programa carnê-leão do ano correspondente.
É possível fazer o download do programa pelo site da Receita Federal
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4. Dupla Tributação
§ Segundo a legislação, o imposto sobre a renda pago em país com o qual o Brasil tenha firmado
acordo, tratado ou convenção internacional prevendo a compensação, ou naquele em que
haja reciprocidade de tratamento, pode ser considerado como redução do imposto devido no
Brasil desde que não seja compensado ou restituído no exterior. O imposto pode ser compensado na
apuração do valor mensal a recolher (carnê-leão) e na declaração
§ Se o valor a compensar do imposto pago no exterior for maior do que o valor mensal a recolher
(CL), a diferença pode ser compensada nos meses seguintes até dezembro.
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4.1 Acordos para evitar a dupla tributação
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4.3 Países com tributação favorecida
Também conhecidos como “paraísos fiscais” ou tax havens, possuem como principais
características (artigo 24 da Lei 9.430/96):
§ não tributam, ou tributam a renda em alíquota máxima inferior a 20%;
§ sigilo societário;
§ sigilo quanto ao beneficiário efetivo de transação comercial.
Rendimentos auferidos por residentes em países com tributação favorecida sujeitam-se ao
IRRF à alíquota majorada de 25% (art. 8º da Lei 9.779/99).
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5. Saída Definitiva e temporária

5. Saída definitiva e temporária

Saída Temporária: Aplicada aos residentes fiscais brasileiros que se retirarem do território
nacional em caráter temporário. Ao permanecer no exterior por mais de 12 meses com
vínculo no Brasil, estas pessoas físicas estão sujeitas à apresentação da Comunicação e da
Declaração de Saída Definitiva e sua saída será caracterizada como saída definitiva.
Durante o período de saída temporária todos os rendimentos recebidos pelo expatriado
(inclusive de fontes externas) devem ser tributados no Brasil com alíquotas de residente
fiscal.
Saída Definitiva: Os residentes fiscais que se retirarem em caráter definitivo (“animus”
definitivo) do território nacional, no curso do ano calendário, devem apresentar a
Comunicação e a Declaração de Saída Definitiva do País correspondente ao período de 1º de
janeiro até a data da saída física do Brasil.
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5. Saída Definitiva e temporária

5. Saída definitiva e temporária
Obrigatoriedade de Apresentação da Declaração
Está obrigada a apresentar a Declaração de Saída Definitiva a pessoa física que, em 2016, se
retirou do Brasil em caráter definitivo ou passou à condição de não residente no Brasil,
quando houver saído do território em caráter temporário.
Na Declaração de Saída Definitiva do País, o imposto é apurado mediante a utilização dos
valores da tabela progressiva mensal, vigente no ano-calendário da saída, multiplicados pelo
número de meses em que o contribuinte tenha permanecido na condição de residente no
Brasil, no ano-calendário em questão (a Declaração é proporcional ao período de residência
fiscal no ano).
Regime de tributação: Somente no modelo Completo.
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6. Remuneração

Salário

Remuneração

Direito de imagem

Direito de Arena
Prêmios
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Direitos Econômicos

6.1 Salário
O salário é um componente da remuneração, faz parte dela e será devido sempre que existir
um contrato de trabalho. É a contraprestação devida pelo empregador (clube) pelo serviço
prestado pelo empregado (atleta). Além do valor mensal fixo previsto em contrato, o salário
inclui outras verbas, que serão detalhadas mais adiante.

Page 21

6.1.1 Tributação do Salário
O salário do atleta profissional é tributado pelas alíquotas do Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza (IR), devendo este ser retido (IRRF) e recolhido pelo
empregador, com valor a pagar determinado de acordo com a tabela progressiva para o
cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), sendo permitido que se faça o
ajuste anual ao final da apuração do exercício
Incidem também sobre o salário do atleta profissional, as contribuições ao Instituto Nacional
da Seguridade Social (INSS), descontados pelo empregador do empregado na folha de
pagamento e, portanto, sendo o empregador responsável pela realização do pagamento, e o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), de igual sistemática e responsabilidade da
contribuição ao INSS, contudo com a adoção de uma alíquota única de 8%, independente de
faixas salariais, a ser descontada.
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6.2 Direito de Imagem
O que é?
É um contrato de natureza civil que possibilita ao empregador explorar a imagem do jogador
para fins comerciais e lucrativos, estampando fotos do atleta em camisas, pôsteres e demais
materiais publicitários e também utilizá-las em ações para aumentar o número de sócios do
clube
Limites
o valor correspondente ao uso da imagem não poderá ultrapassar 40% (quarenta por cento) da
remuneração total paga ao atleta (Art. 87-A, parágrafo único da Lei Pelé)
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6.2.1 Tributação do Direito de Imagem

Cenário
comum

Problemas

Perspectiva
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Constituição de Pessoa Jurídica para exploração do direito de imagem.
Tributação como PJ (32% como base de cálculo para tributação. Dela são
cobrados 15-25% à título de IRPJ, 9% de Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido (CSLL) e 3,65% de PIS/COFINS

Receita Federal está questionando o planejamento e autuando os
atletas para que o tributo seja recolhido como pessoa física (IRPF),
em 27,5% (quando aplicável pela tabela progressiva) sobre o valor
total

Aguarda-se desfecho de casos como o de Guga e Neymar. Por
enquanto prevalece o entendimento do fisco.

6.3 Prêmios (Luva e Bicho)
Bicho
está atrelado ao desempenho da equipe ou do atleta em um jogo ou em uma competição.
Embora não seja obrigatório, é muito utilizado em competições importantes, como forma de
estímulo aos atletas.
Luvas
São um valor pago aos atletas quando da negociação de um novo contrato. É uma espécie de
bônus, não obrigatório, que pode ser pago à vista ou de maneira parcelada, e que não se
confunde com nenhuma das demais formas de remuneração mencionadas.
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6.3.1 Tributação dos Prêmios
A tributação dos valores percebidos pelo atleta profissional de futebol a título de prêmio (luvas
e bichos, por exemplo) em razão de seu desempenho em competições esportivas é realizada no
mesmo ordenamento a que se submete o salário, sendo considerados, desta forma,
rendimentos tributáveis e expostos à incidência das alíquotas contidas na tabela progressiva
para o cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, também com permissão para ajuste
ao final na apuração do exercício.
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6.4 Direito de Arena
O direito de arena se caracteriza como a prerrogativa exclusiva de autorização sobre a
transmissão, utilização e fixação de imagens nos eventos esportivos. Sua disposição legal
está contida no artigo 42 e parágrafos seguintes da Lei Pelé.
Essa verba só envolve a participação do atleta durante a partida, não abrange a imagem dele
após o jogo, seja em entrevista ou qualquer outro momento fora do campo.
A verba percebida pelos atletas profissionais de futebol a título de "direito de arena", em
sendo equiparada a gorjeta, compõe a base de cálculo do 13º salário, das férias e do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e também estão sujeitas a tabela progressiva para o
cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
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6.5 Direitos Econômicos
Direitos Federativos
O direito federativo surge na assinatura de contrato de trabalho entre o time e o jogador,
quando o clube adquire o direito de registrar o vínculo desportivo na sua federação. O
direito federativo é acessório ao contrato de trabalho
Direitos Econômicos
Receita econômica futura e eventual, decorrente da cessão provisória (empréstimo) ou
definitiva dos direitos federativos, em razão da existência de contrato de trabalho e
cláusula indenizatória.
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6.6 Patrocínio
O patrocínio esportivo é um meio de comunicação usado por empresas que queiram
expor suas marcas em eventos, atletas, grupos de atletas, etc. para atingir o público alvo
em potencial de compra como forma de investimento por meio de promoções, de vendas,
boa imagem e carisma do público.
Em regra geral, as verbas recebidas através de patrocínio pelos atletas constituem renda
tributável na medida em que se verifica uma contra prestação vinculada à publicidade
e/ou divulgação de determinada marca.
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7. Bolsa Atleta

O Bolsa-atleta é um programa do Governo Federal,
gerido pelo Ministério do Esporte (ME), que visa
garantir a manutenção pessoal aos atletas de alto
rendimento que não têm patrocínio. O programa dá
as condições necessárias para que os atletas se
dediquem ao treinamento esportivo e possam
participar de competições que permitam o
desenvolvimento de suas carreiras. O atleta se
inscreve no programa e, se for selecionado pelo
ME, passa a receber mensalmente, pelo período de
um ano, um auxílio financeiro creditado em conta.
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Categoria

Valor do
Benefício
(mensal)

Atleta estudantil

R$ 370,00

Atleta de Base

R$ 370,00

Atleta Nacional

R$ 925,00

Atleta Internacional

R$ 1.850,00

Atleta Olímpico e Paralímpico

R$ 3.100,00

Atleta Pódio

R$ 15.000,00

7.1 Bolsa Atleta x Aposentadoria por Invalidez

Cenário

A lei 13.155, de 04 de Agosto de 2015, passou a determinar
que todos os beneficiários do Bolso Atleta que recebam acima
de um salário mínimo sejam segurados pela previdência social,
recolhendo uma alíquota de 20% sobre os valores recebidos
► Xxx

Problemas

Perspectiva
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Grande parte dos paratletas são beneficiários de algum tipo de
pensão por invalidez. De acordo com a legislação brasileira,
pensionistas não podem ser contribuintes da previdência
social.
Projeto de Lei 6427/16, que tramtita em regime de urgência
na Câmara dos Deputados, busca tornar facultativa a
contribuição à previdência social pelos atletas e paratletas.
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Plano de Fiscalização da Receita - 2017
“5.6. Planejamento Tributário Envolvendo Direitos de Imagens de Profissionais
A Fiscalização tem identificado indícios de interposição fraudulenta de pessoa jurídica com o
único propósito de reduzir a tributação por profissionais que prestam serviços a outras pessoas
jurídicas, sob a égide do art. 129 da Lei nº 11.196, de 2005.
A lei autoriza que os serviços prestados pelos sócios da pessoa jurídica contratada possam ser
tributados como pessoa jurídica, que, quando tributada pelo Lucro Presumido ou Simples Nacional,
tem ônus tributário menor que a tributação de 27,5% atribuída às pessoas físicas.
Normalmente, os casos de fraude se mostram presentes quando restam evidências de que o sócio da
pessoa jurídica prestadora de serviço externa possui requisitos de uma relação de emprego, como
pessoalidade, subordinação e não-eventualidade.
A Fiscalização destacou uma equipe específica para tratar desses indícios, com previsão de abertura de
novos procedimentos fiscais no segundo semestre de 2016.”
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Caso Guga

Em 1995 o Tenista Gustavo Kuerten, o Guga, criou a empresa Guga Kuerten Participações e
Empreeendimentos juntamente com seu irmão, Rafael Kuerten, com o escopo de gerenciar os direitos
de imagem do atleta.
De acordo com a Receita Federal, o tenista constituiu a empresa com o único objetivo de fraudar o
fisco, uma vez que possibilitaria ao tenista pagar o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, com alíquota
de 20%, ao invés dos 27,5% do Imposto de Renda de Pessoa Física.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), última instância administrativa, negou os
recursos do tenista e o condenou ao pagamento de cerca de R$ 7 milhões, referentes ao não
recolhimento de IRPF entre os anos de 1999 e 2002.
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Caso Neymar

De acordo com a Receita Federal, Neymar teria utilizado as empresas controladas por seu pai - Neymar Sport e
Marketing, N&N Consultoria e N&N Administração de Bens - para não pagar pelo menos R$ 63,6 milhões de impostos
entre 2012 e 2014.
Na primeira instância administrativa o jogador foi condenado a pagar R$ 188,8 milhões pelos impostos atrasados,
com juros e multas.
Os julgadores teriam considerado que houve simulação de contratos na transferência de seus direitos de imagem
para algumas empresas - o que permitira o enquadramento em taxas mais baixas que o Imposto de Renda de pessoa
física.
Neymar repassou as receitas de seus direitos para a Neymar Sport e não recebeu nenhum repasse de volta, de
acordo com suas declarações de imposto - o que foi considerado "inverossímil" pelos responsáveis pelo julgamento.
Em decisão proferida em 15/03/2017, foi dado parcial provimento ao recurso do jogador, com uma diminuição da
multa que pode chegar à casa dos 70%.
Ambas as partes poderão recorrer à Câmara Superior do CARF.
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Contatos
Antonio Gil Franco
Sócio

Telefone: +55 21 3263-7126
E-mail: antonio.gil-franco@br.ey.com

Bruno Menaged

Gerente Sênior
Telefone: +55 21 3263-7428
E-mail: bruno.menaged@br.ey.com
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Obrigado!

