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Introdução

Atuar internacionalmente não é apenas oferecer um bom produto, pre-
ço adequado e possuir uma logística eficiente. A necessidade de ter ou 
não uma empresa formal, configurada em qual modelo de sociedade, 
e as possibilidades de parcerias, associações ou formação de joint ven-
tures são passos fundamentais ao início de qualquer empreitada. Da 
mesma forma, não saber a tributação a que se está sujeito no país de-
sejado pode inviabilizar um negócio.

Brasil e Canadá permitem diferentes configurações de sociedades, 
de acordo com cada tipo de atuação, seja para empresas estrangei-
ras constituírem filiais, firmas locais, ou mistas. Os trâmites para 
oficializá-las variam. No Brasil, por exemplo, sociedades simples 
devem ser formalizadas no Cartório de Registro Civil, e as empresa-
riais, na Junta Comercial. 

No Canadá, algumas condições e processos podem ser distintos em de-
terminadas províncias. As sociedades federais e provinciais são criadas 
mediante registro do contrato social com as autoridades governamen-
tais apropriadas em cada caso, e o processo é rápido (24 horas). 

Em matéria de tributação a que estão sujeitos esses empreendimentos, 
as variantes são maiores. Ambos os países possuem encargos nas di-

ferentes esferas da administração pública. No Brasil, é preciso atenção 
com o complexo sistema tributário. No Canadá, vale ficar atento, por 
exemplo, aos Créditos Fiscais Estrangeiros, instituídos com o objetivo 
de aliviar efeitos de dupla tributação.

A pedido da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara de Comércio 
Brasil-Canadá (CCBC), os escritórios Perrotti e Barrueco Advogados As-
sociados (brasileiro) e Fasken Martineau (canadense) esclareceram os 
principais pontos da constituição societária e tributação de seus países.
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Formas de Constituição Societária

Aspectos Gerais

A estrutura legal brasileira prevê formas de associação pelas quais as 
partes podem constituir sociedades e outros tipos de incorporação que 
não implicam em uma estruturação societária formal. Esse último gru-
po inclui consórcios e outras formas de negócios jurídicos em que as 
partes não renunciam às suas respectivas individualidades.

A constituição de uma sociedade, por outro lado, implica um acordo 
escrito, privado ou público, no qual as partes contratantes expres-
sam seus objetivos individualmente ou como sociedade (personifi-
cada ou não). Nesse caso estão inclusas sociedades em comum ou 
em conta de participação. São previstas as seguintes modalidades: 
Sociedade Simples, Sociedade em Nome Coletivo, Sociedade em 
Comandita Simples, Sociedade Por Ações, Sociedade Limitada, So-
ciedade Anônima e Sociedade de Responsabilidade Limitada e So-
ciedade em Comandita por Ações. 

A lei atribui o estatuto social a essas empresas mediante sua inserção 
no registro civil competente. Assim, elas se tornam entidades jurídi-
cas, com responsabilidade distinta da dos seus sócios.

A legislação brasileira também prevê associações, fundações e coope-

rativas. Essas modalidades são sem fins lucrativos, quer devido à sua 
natureza de voluntariado, quer à luz das suas características e objetivos 
específicos, sendo assim diferentes das organizações comerciais, inde-
pendentemente de gerarem ou não receitas.

Ressalte-se que todos os tipos de sociedades previstas na legislação 
brasileira, além das sociedades anônimas, podem funcionar como so-
ciedades simples ou empresariais, conforme seus estatutos de incor-
poração no momento de sua constituição. 

As Sociedades Simples devem ser registradas no Cartório de Registro 
Civil, enquanto as Empresariais devem registrar-se na Junta Comercial.

1.1. Sociedade Anônima (S / A)

A Sociedade Anônima ou Companhia, nos termos do artigo 1.088 do 
Código Civil Brasileiro e da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, par-
cialmente alterada pela Lei 9.457, de 5 de junho de 1997, bem como a 
Lei 10.303, de 31 de outubro de 2001, é, fundamentalmente constituí-
da com capital social representado por ações. O principal objetivo das 
companhias é gerar lucros para distribuição entre os acionistas.

A Sociedade Anônima é identificada por um nome, seguido das pala-
vras Sociedade Anônima, integral ou abreviada (S/A), ou precedida pela 
palavra Companhia, ou mesmo abreviada (Cia). A denominação social 
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pode consistir de um nome (por exemplo, do fundador). O nome incor-
porado pode descrever objetivos ou a atividade incorporada, entretanto, 
tal descrição não é imperativa.

Existem dois tipos de S/As: companhias de capital aberto, que ob-
têm recursos por meio de ofertas públicas e subscrições de ações e 
são supervisionadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM); E 
as companhias de capital fechado, que obtêm recursos próprios dos 
acionistas ou dos subscritores, caso em que a contabilidade e a ad-
ministração são mais simples.

O capital social é representado por títulos conhecidos como ações. 
Dependendo da natureza dos direitos ou vantagens que eles confe-
rem a seus titulares, as ações podem ser comuns, preferenciais ou de 
fruição. Além dos direitos essenciais, as ações ordinárias conferem 
aos seus titulares direitos de voto. As preferenciais, embora dêem 
acesso a direitos especiais, podem conceder ou suprimir direitos de 
voto. E as de fruição permitem que o portador continue participando 
dos lucros das ações ordinárias ou preferenciais, mesmo após sua 
amortização, sem redução de capital.

Por meio de um Acordo de Acionistas, os acionistas podem decidir 
questões relativas à compra e venda de suas ações, estabelecer di-
reitos preferenciais de aquisição ou exercer direitos de voto. Todas 
as obrigações estabelecidas nesse documento são vinculativas e de-

vem ser respeitadas pela Companhia.

A S/A poderá ser administrada por uma Diretoria e um Conselho de 
Administração, ou exclusivamente por um Conselho de Administração, 
conforme determinado em lei ou em seu Estatuto Social. O Conselho 
é um órgão de decisão colegiado. É opcional para corporações de ca-
pital fechado e obrigatório para as de capital aberto. Ele é composto 
por, no mínimo, três membros, que deverão ser acionistas individuais, 
residentes ou não no Brasil.

Já a Diretoria é o órgão executivo de uma S/A. É responsável por repre-
sentar a empresa e garantir o seu funcionamento regular. Ela é com-
posta de pelo menos dois administradores, que podem ou não ser acio-
nistas, e que devem ser pessoas físicas residentes no Brasil, eleitos por 
um período máximo de três anos. Os acionistas, por sua vez, poderão 
supervisionar a administração da companhia por meio do Conselho Fis-
cal, cujo objetivo principal é acompanhar as contas e a administração da 
empresa. Essa supervisão pode ser permanente ou periódica.

A instalação de um Conselho Fiscal reflete o desejo dos acionistas de 
assegurar um controle mais rigoroso sobre a administração corporati-
va. Deve ser composto por, no mínimo, três e não mais que cinco mem-
bros, cada um com um suplente, que pode ou não ser acionista, eleitos 
pela Assembleia Geral. Em certos casos, os membros do Conselho re-
presentam categorias específicas de acionistas.
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1.2. Sociedade Limitada (LTDA.)

Os artigos 1.052 a 1.087 do Código Civil prevêem a constituição de 
Sociedades Limitadas, que podem assumir a forma de uma socieda-
de simples ou empresarial, dependendo de seus objetivos corpora-
tivos e tipo de negócio.

A LTDA. é organizada através dos contratos sociais e tem sócios de res-
ponsabilidade determinada. Até que cada sócio tenha sua responsabi-
lidade limitada ao valor de suas quotas, todos eles são solidariamente 
responsáveis pelo pagamento do capital social.

Nos termos do Novo Código Civil brasileiro, a estrutura das sociedades 
deve incluir a Reunião de Quotistas, a Administração e também um 
Conselho Fiscal, tal como foi estabelecido pelos sócios no Contrato 
Social. A reunião de quotistas é o principal órgão de decisão da LTDA., 
que se reúne encontra sempre que a lei ou os artigos assim o exigirem. 
A gestão é exercida por uma ou mais pessoas, que podem ou não es-
tar no grupo de quotistas, indicadas no contrato social, que especifica 
igualmente o seu mandato.

O capital social é dividido em quotas. Cada uma representa um mon-
tante em dinheiro, créditos, direitos ou ativos que um quotista contribui 
para a formação do capital da empresa. As quotas devem ser registra-
das e não representadas por títulos. Como a propriedade e o número 

de quotas estão formalizados no Contrato Social, qualquer transferên-
cia de tais ações requer um aditivo. Nas reuniões de quotistas, as mu-
danças que resultam em alteração do Contrato Social exigem votos 
favoráveis de pelo menos 3/4 do capital social.

Regras comuns às S/As e às LTDAs.:

As operações societárias envolvendo transformação, fusão, incor-
poração ou cisão poderão ser formalizadas tanto pelas S/As quanto 
pela LTDAs., nos termos dos artigos 1.113 a 1.122 da Lei 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 (Código Civil), e 234 da Lei Especial 6.404, de 15 
de dezembro de 1976 (a Lei das S/As).

Transformação é uma operação pela qual uma determinada empresa, 
sem dissolver, muda sua classificação corporativa. Neste processo, de-
ve-se observar um formulário correspondente à nova classificação. Aqui-
sição (incorporação) é uma operação pela qual uma ou mais empresas 
são absorvidas por outra, que então assume todos os seus ativos e pas-
sivos. Já a fusão é a união de duas ou mais empresas, com o objetivo de 
formar uma nova que, em seguida, assume todos os ativos e passivos 
das antigas empresas extintas. E, por fim, cisão é quando uma empresa 
transfere parte de seu patrimônio para uma ou mais empresas existen-
tes ou especialmente formadas, resultando na extinção da controladora 
no caso de ter transferido todo seu patrimônio ou na redução do seu ca-
pital, se transferiu apenas uma parte do seu patrimônio.
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Sistema Tributário

1. Características Gerais

A Constituição Federal Brasileira, promulgada em 5 de Outubro de 1988, 
confere à União, aos Estados e Municípios o poder de cobrar impostos. 
No Brasil, a tributação pode assumir a forma de impostos, taxas, contri-
buições de melhoria, outras contribuições e empréstimos compulsórios.

O imposto pode ser instituído por qualquer dos três níveis de governo, 
de acordo com os poderes específicos conferidos pela Constituição. As 
taxas podem ser cobradas também nos três níveis e são usadas para 
financiar serviços como a aplicação da lei e outros serviços públicos 
coletivos prestados ao contribuinte. As contribuições de melhoria (em-
bora ainda não comumente praticadas) podem ser cobradas daqueles 
que se beneficiam da execução de obras públicas.

Outras contribuições só podem ser exigidas pelo Governo Federal. Há 
contribuições sociais (encargos salariais); contribuições para intervir no 
domínio econômico, contribuições no interesse de categorias profissio-
nais ou econômicas, e contribuições para o financiamento da segurida-
de social. Por fim, os empréstimos compulsórios também só podem ser 
instituídos pelo Governo Federal, para cobrir o investimento público ur-
gente de interesse nacional relevante, ou despesas extraordinárias re-
sultantes de calamidade pública ou guerras estrangeiras.

Salvo disposição expressa em contrário na Constituição, a imposição 
e cobrança de impostos deve obedecer a certas regras constitucionais 
fundamentais, incluindo: 

• O princípio da legalidade (em que a tributação só pode ser cobrada ou 
aumentada por lei aprovada); 

• O princípio da igualdade (os contribuintes em situações equivalentes 
devem beneficiar de um tratamento fiscal idêntico); 

• O princípio da não retroatividade (que não pode ser cobrado sobre os 
fatos ocorridos antes da entrada em vigor da lei que criou um novo im-
posto ou que aumentou as taxas ou a base de cálculo); 

• O princípio da precedência (no qual os impostos não podem ser cobra-
dos no mesmo ano fiscal em que foi publicada a lei, nem antes dos 90 
dias da referida publicação). Contribuições, por outro lado, podem ser 
cobradas no mesmo ano fiscal, mas devem respeitar o prazo de 90 dias; 

• O princípio da não confiscação (que não pode ser confiscatório).

2. Impostos federais

Somente o Governo Federal poderá cobrar os seguintes impostos: 
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Imposto de Importação (II), Imposto de Exportação (IE), Imposto de 
Renda e de Ganhos de Capital (IR), Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI), Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguros, ou sobre 
Transações de Valores Mobiliários (IOF), e Imposto sobre a Proprie-
dade Territorial Rural (ITR).

2.1. O Imposto de Renda é calculado com base nos aumentos de rendi-
mentos e de riqueza, provenientes de fontes nacionais ou estrangeiras, 
a taxas de 15% e 27,5% (dependendo da faixa de rendimento) e dos 
ganhos das pessoas jurídicas à taxa de 15%. O IR é calculado sobre 
lucros e ganhos de capital gerados por operações no Brasil ou no ex-
terior e é normalmente avaliado sobre os lucros líquidos da empresa 
(ou presumido). O lucro tributável é igual ao líquido (apurado em 
balanços trimestrais ou anuais) ajustado pelas adições e deduções 
estabelecidas na legislação de IR. 

As empresas tributadas com base no lucro líquido podem optar por 
pagar o imposto em parcelas mensais, com base em estimativas, 
desde que observem determinadas condições estabelecidas na le-
gislação. A alíquota atual é de 15%,, independentemente do negócio 
da empresa. Um imposto adicional de 10% é aplicável à parcela do 
lucro líquido que excede R$ 20 mil por mês.

Os lucros ou dividendos apurados à partir de 1º de janeiro de 1996, 
pagos ou creditados a pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no 

Brasil ou no exterior, não estão mais sujeitos ao IR.

Já o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) é devido quando há 
rendimentos pagos, creditados, remetidos ou entregues a não resi-
dentes, à taxa de 15% ou 25%, dependendo do país de residência 
do beneficiário e da natureza da renda. À partir de 1º de janeiro de 
2001, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico é devi-
da, à taxa de 10%, às remessas de royalties ou compensações decor-
rentes de transferências de tecnologia, nos casos em que a alíquota 
do imposto de renda retido seja de 15%. Isto não se aplica aos lucros 
e dividendos, que estão isentos de IR.

A partir de 1º de janeiro de 1997, novas regras foram introduzidas na 
lei para regular os preços de transferência em negócios efetuados 
por indivíduos ou empresas residentes com partes não residentes 
para importação e exportação e pagamentos de juros no exterior. Es-
sas regras se aplicam nas seguintes situações: quando uma empre-
sa domiciliada no Brasil conduz negócios com partes relacionadas 
não domiciliadas; quando uma pessoa física ou jurídica domiciliada 
opera com uma parte relacionada ou não relacionada domiciliada no 
país onde o imposto de renda não é cobrado ou é avaliado a uma alí-
quota inferior a 20%, ou quando a legislação nacional mantém sigilo 
sobre a participação societária.

2.2. O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é aplicado sobre 
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a produção e importação de bens industrializados. Ele não é cumu-
lativo e, portanto, o valor devido pode ser compensado por créditos 
provenientes da compra de matérias-primas, produtos intermedi-
ários e materiais de embalagem. No entanto, não são concedidos 
créditos para bens que se tornam ativos fixos. O IPI é cobrado sobre 
o valor dos bens industrializados à medida que são importados ou 
expedidos de plantas domésticas, e varia de acordo com a natureza 
dos bens. A alíquota média é de 10%. As mercadorias de exportação 
estão isentas do IPI.

2.3. O imposto sobre operações de crédito e câmbio, seguros e valo-
res mobiliários (Imposto sobre Operações Financeiras - IOF) é devido 
em empréstimos bancários e operações similares, em transações em 
moeda estrangeira, em prêmios de seguros e em títulos negociados. A 
taxa varia de acordo com o tipo de operação.

2.4. Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF)

Ainda não foi instituído.

3. Impostos estaduais e do Distrito Federal

Os Estados e o Distrito Federal estão habilitados a cobrar os seguin-
tes tributos: Imposto sobre Herança e Doação (ITCMD), Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias, Transporte Interestadual e Intermu-

nicipal e Comunicações (ICMS) e Imposto sobre a Propriedade dos 
Veículos Automotores (IPVA).

O ICMS é o principal imposto estadual e é devido em operações en-
volvendo circulação de mercadorias (incluindo a fabricação, a comer-
cialização e a importação), nos serviços de transporte interestaduais 
e intermunicipais, assim como em comunicações. Ele não é tributo 
cumulativo e, portanto, seu valor devido pode ser compensado atra-
vés de créditos oriundos da aquisição de matérias-primas, produtos 
intermediários e de materiais de embalagem. Podem ser aceitos ain-
da os créditos fiscais relativos a bens destinados a constituir ativos 
fixos, sujeitos a certas restrições. Normalmente, as alíquotas podem 
variar entre 7% e 25% (a média nos estados de Rio de Janeiro, São 
Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul é de 18%, enquanto para 
outros estados e Distrito Federal é de 17%). Taxas aplicadas ao co-
mércio interestadual são 7% ou 12%, dependendo do destino. Mer-
cadorias de exportação estão isentas.

4. Impostos municipais 

Os Municípios e o Distrito Federal estão habilitados a cobrar os seguintes 
tributos: Imposto Municipal sobre Imóveis (IPTU), Imposto sobre Trans-
ferências Imobiliárias (ITBI) e Imposto sobre Serviços (ISS). Esse último 
é cobrado sobre determinados serviços listados na legislação federal, e 
a alíquota média é de 5%.
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5. Encargos sociais 

A União pode cobrar os seguintes encargos (ou contribuições sociais) 
para financiar programas sociais: 

• Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSSL): incidente sobre 
lucros antes de impostos, com ajustes e exceções previstas na lei. A 
alíquota atual é de 9%; 

• Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social (CO-
FINS): cobrado mensalmente sobre a receita bruta. As alíquotas cor-
rentes são de 3% e 7,6%, sendo a primeira cumulativa e a segun-
da não cumulativa, de acordo com critérios estabelecidos em lei. As 
mercadorias de exportação estão isentas da COFINS;

• Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS): cobrado 
mensalmente sobre o lucro bruto das pessoas jurídicas. As alíquotas 
correntes são de 0,65% e 1,65%, sendo a primeira cumulativa e a se-
gunda não cumulativa, de acordo com critérios estabelecidos em lei; 
As mercadorias de exportação estão isentas; 

• Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição 
Social para Financiamento da Seguridade Social (COFINS): incidente 
sobre as importações, avaliado sobre o valor aduaneiro das mercadorias 
ou sobre o preço pago pelos serviços, incluindo os tributos aplicáveis. 

As alíquotas gerais são de 1,65% para o PIS / PASEP e de 7,6% para a 
COFINS, com exceção de outras alíquotas específicas; 

• Encargos sociais para as contribuições da Seguridade Social (INSS): 
os empregadores devem reter essa despesa em nome de seus empre-
gados à alíquota de 11 %, enquanto que os trabalhadores independen-
tes pagam 20%. Em ambos os casos, a base de cálculo dessa cobrança 
é limitada a R$ 2.400,00 (ajustado mensalmente a partir de janeiro 
de 2004). A alíquota de 2% sobre a receita bruta exclusivamente para 
empresas que fornecem tecnologia da informação (TI), tecnologia da 
informação e comunicação (TIC), call centers e empresas da indústria 
da hospitalidade e da construção civil; 

• Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico  (CIDE): CIDE / 
Combustível é devido a alíquotas específicas de importação e comér-
cio no mercado interno de combustíveis; e CIDE / Remessas é devido 
em remessas a indivíduos estrangeiros por royalties ou transferências 
de tecnologia. A alíquota é de 10%.

Regime Tributário Alternativo 

Há três opções para avaliação de impostos no Brasil: 

Lucro Real: formato geral (ou padrão) para avaliar e pagar impostos no 
Brasil. Acompanha as diretrizes básicas de tributação em outros países. 
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Lucro Presumido: forma simplificada de avaliação de impostos e con-
tabilidade, que pode ser aplicada pelas empresas.

Simples Nacional: destina-se a pequenas empresas, com um único 
imposto (denominado SIMPLES) que é aplicado às firmas com menos 
de R$ 3,6 milhões de faturamento. ■
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Formas possíveis de entidades e sistema 
fiscal no Canadá

1. TIPOS DE ENTIDADES

Vários caminhos estão disponíveis para a realização de um negócio no 
Canadá. As empresas estrangeiras podem operar diretamente através 
de uma filial ou estabelecer uma firma canadense em separado. As cor-
porações são a entidade comercial mais comum, mas empresas indivi-
duais e parcerias também podem ser usadas para atingir objetivos se-
melhantes. Joint ventures, franquias e cooperativas são menos comuns, 
mas apropriadas para alguns tipos de atividade.

1.1 Entidades Societárias
(A) Sociedades canadenses

Uma sociedade é uma entidade com estatuto jurídico independente dos 
seus acionistas. As sociedades utilizadas por investidores estrangeiros 
geralmente são criadas por incorporação sob a Lei de Sociedades Co-
merciais do Canadá (Canada Business Corporations Act - CBCA) ou sob 
leis provinciais semelhantes.

Ela pode ser incorporada por pessoas físicas ou outras sociedades. As 

sociedades federais e provinciais são criadas mediante o registro do con-
trato social com as autoridades governamentais apropriadas. O processo 
é rápido (24 horas) e não há capital mínimo necessário. O contrato social 
deve incluir detalhes sobre os direitos, restrições, privilégios e condições 
inerentes a cada classe de ações.

O contrato social de uma sociedade federal também deve nomear os 
primeiros diretores, um mínimo de 25% dos quais deve ser residente 
canadense. Eles geralmente exercem autoridade de gestão, mas seu 
poder pode ser restrito por meio de um acordo unânime de acionistas. A 
sociedade, seus acionistas ou terceiros podem responsabilizar os dire-
tores pessoalmente por certos aspectos de suas decisões.

Incorporação provincial também pode ser usada. As leis provinciais que 
regem as corporações variam um pouco e, embora muitas de suas pro-
visões sejam semelhantes às da CBCA, há algumas diferenças em al-
gumas das províncias, incluindo nenhuma exigência de no mínimo um 
diretor residente canadense.

As sociedades estão submetidas ao sistema de tributação canadense so-
bre suas receitas mundiais.

(B) Sociedades de Responsabilidade Ilimitada 

As províncias de Alberta, Colúmbia Britânica e Nova Scotia permitem a 
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incorporação de uma “sociedade de responsabilidade ilimitada” como a 
subsidiária canadense de uma empresa estrangeira. Esse modelo pode 
ser usado como uma alternativa a uma filial, pois permite que as perdas 
incorridas pela sociedade no Canadá sejam dedutíveis pela estrangeira 
em sua jurisdição (principalmente nos Estados Unidos), enquanto ainda 
fornece as vantagens de status corporativo no Canadá.

Enquanto uma sociedade de responsabilidade ilimitada pode ser vista 
como uma entidade desconsiderada em certas jurisdições estrangeiras 
(por exemplo, os Estados Unidos), é considerada e tributada como qual-
quer outra corporação no Canadá.

1.2 Entidades Não Societárias
(A) Filiais de Sociedades Estrangeiras

A maioria dos investidores estrangeiros opta por realizar negócios no 
Canadá através de uma sociedade canadense, mas uma entidade es-
trangeira pode atuar diretamente através de uma operação de filial. A 
filial deve ser licenciada ou registrada em cada uma das províncias em 
que atuará. A tributação dela e de sucursais varia consideravelmente, 
existindo diferenças no passivo das empresas-mãe.

(B) Parcerias 

Uma parceria é um negócio com fins lucrativos de propriedade de dois 

ou mais indivíduos ou corporações, com base em um contrato entre eles. 
As parcerias são regidas pela legislação provincial e geralmente devem 
ser registradas junto às autoridades provinciais. Além disso, as parce-
rias não têm personalidade jurídica distinta dos seus entes, pelo que são 
consideradas entidades transitórias (flow-through) para efeitos fiscais. 
Elas podem ser de dois tipos: gerais e limitadas.

Em uma do modelo geral, todos os parceiros estão sujeitos a responsa-
bilidade ilimitada. Salvo acordo em contrário, eles têm igual direito so-
bre capital e lucros e são igualmente responsáveis por todas as perdas, 
dívidas e responsabilidades da sociedade.

Uma sociedade limitada consiste em um ou mais sócios gerais, ou en-
tão em um ou mais sócios limitados. Os gerais são os responsáveis pela 
administração do negócio. Já os limitados contribuem com capital e 
podem também trabalhar para a empresa, mas não participam da sua 
gestão. Ao contrário dos sócios gerais, os limitados não são expostos à 
responsabilidade ilimitada, a menos que participem no controle ou na 
gestão do negócio.

Uma parceria em si não é uma entidade tributável, mas sim uma enti-
dade transitória (flow-through) para fins de imposto canadense. Cada 
parceiro é tributado diretamente sobre a sua parte dos rendimentos da 
sociedade tal como atribuída (mas não necessariamente distribuída) 
pelo acordo de parceria.
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(C) Joint Ventures

Uma joint venture é uma associação de duas ou mais entidades co-
merciais que tenham o objetivo de exercer uma única empresa ou 
uma iniciativa específica. Joint ventures podem assumir várias for-
mas. Elas podem ser criadas por meio de uma corporação separada, 
através de uma parceria geral ou limitada, ou os seus co-empreen-
dedores podem simplesmente possuir ativos de negócios em con-
junto. Entre empresas as canadenses e as estrangeiras, as joint ven-
tures são um excelente veículo para combinar os pontos fortes das 
empresas participantes. Elas podem, ao mesmo tempo,  diminuir o 
risco de assumir novos mercados.

Os co-empreendedores são responsáveis pelo imposto sobre seus ren-
dimentos auferidos como participantes na joint venture.

(D) Franquias 

Uma franquia é uma relação comercial em que um franqueado contrata 
o direito de vender produtos ou serviços proprietários usando nomes co-
merciais, estilos e métodos desenvolvidos pelo franqueador.

O franqueado geralmente concorda em cumprir as normas de desempe-
nho estabelecidas pelo franqueador. Em troca, normalmente paga uma 
taxa adiantada, bem como royalties progressivos.

Um acordo de franquia simples normalmente dá ao franqueado o direi-
to de operar um único ponto de venda em um local especificado. Um 
contrato de franquia principal geralmente prevê vários pontos de venda 
dentro de uma área determinada.

2. SISTEMA FISCAL

2.1 Aspectos Gerais 

O imposto de renda no Canadá é imposto pelos governos federal, pro-
vincial e territorial.

Sujeito a certas concessões de tratados tributários, os não residentes do 
Canadá estão geralmente sujeitos à tributação canadense sobre o ren-
dimento de fonte canadense, como renda de um negócio realizado no 
país, renda de escritório ou emprego no Canadá e ganhos de capital so-
bre a disposição de bens conhecidos como “propriedade canadense tri-
butável”, que geralmente inclui:

• Propriedade real situada no Canadá;

• Ativos utilizados em um negócio realizado no Canadá;

• Uma participação de uma sociedade privada residente no Canadá, em 
que mais de 50% do valor justo de mercado da ação é derivado (ou foi 
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derivado a qualquer momento no período prévio de 60 meses) de imó-
veis no Canadá, propriedades de recursos canadenses, propriedades e 
opções de recursos de madeira em relação a tais propriedades;

• Uma participação de uma sociedade pública (ou de um fundo mú-
tuo) em que (I) o detentor detenha mais de 25% das ações emitidas 
e (II) mais de 50% do valor justo de mercado da ação (ou foi derivado 
a qualquer momento no período prévio de 60 meses) de imóveis no 
Canadá, propriedades de recursos canadenses, propriedades de re-
cursos de madeira; e

• Opções em relação a qualquer propriedade listada acima.

Grande parte do imposto a pagar pelos não residentes é recolhida atra-
vés de impostos retidos na fonte canadenses sobre rendimentos passi-
vos, tais como royalties e dividendos para pagadores canadenses.

Os residentes do Canadá são tributados em sua renda mundial.
A base é abrangente, tributando renda e especificamente incluindo ga-
nhos de capital. Todo o rendimento do negócio, da propriedade e do em-
prego, ativo ou passivo, está dentro do âmbito da tributação canadense. 
A metade dos ganhos de capital é incluída na receita e, consequente-
mente, apenas a metade das perdas de capital pode ser compensada.

2.2 Tributação de Pessoas Físicas

Indivíduos, assim como as corporações, são tributados com base em 
sua residência. A residência é determinada com base no centro de 
interesse vital de uma pessoa, como, por exemplo, a localização da 
casa sua família, propriedade e local de trabalho. Um indivíduo que 
permanece no Canadá por um período de 183 dias ou mais durante 
um ano será considerado residente no país ao longo de todo esse 
ano. Os impostos federais e os provinciais sobre o seu rendimento 
são devidos, com as taxas graduadas, e as faixas de preços são inde-
xadas pela inflação.

As taxas de impostos marginais federais e provinciais combinadas 
para os indivíduos para 2016 para o rendimento ordinário variaram 
de 48% até 54%.

(A) Impostos sobre a morte

Nem o governo federal nem qualquer governo provincial atualmente 
impõem direitos de sucessão, impostos de propriedade ou de doações. 
Em vez disso, os indivíduos no momento da morte estão normalmente 
sujeitos à tributação federal e provincial sobre o lucro acumulado, mas 
não realizado e os ganhos de capital, e sobre os rendimentos recebidos 
no ano de tributação anterior à data do falecimento. Taxas de sucessão 
podem ser cobradas por certas províncias onde as cartas de sucessão 
são necessárias para administrar uma propriedade. Elas variam de pro-
víncia para província. 
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2.3 Tributação de Corporações e Outras Entidades 
(A) Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 

As alíquotas de imposto corporativo federal e provincial variam, de-
pendendo da indústria e do tipo de corporação envolvida. A tributa-
ção federal sobre o rendimento é aplicada às sociedades residentes 
no seu rendimento mundial.

Para o ano de 2016, a taxa combinada federal e a da província de Ontário 
para corporações privadas não controladas canadenses teve alíquota de 
26,5% para renda geral de um negócio ativo. Existem taxas separadas 
para renda geral de um negócio ativo, para a renda de fabricação e de 
processamento, a renda de investimento e para a de corporações priva-
das controladas no Canadá. Uma corporação não residente paga o im-
posto sobre o rendimento auferido internamente no país, sujeito a cer-
tas concessões de tratados tributários.

Um abatimento é permitido contra imposto federal em um montante 
igual a 10% da renda tributável da corporação ganha nas províncias 
canadenses. Este abatimento destina-se a compensar parcialmente 
a carga fiscal provincial.

Os impostos provinciais tem alíquota que variam de 11% a 16% (referen-
tes mais uma vez para a renda geral de negócio ativo), e geralmente uma 
corporação está sujeita a imposto em uma província somente se tiver um 

estabelecimento permanente naquele território. Quando uma empresa 
possui rendimentos comerciais atribuíveis em mais de uma província, 
eles são repartidos entre os estabelecimentos permanentes e estão su-
jeitos a tributação nas províncias em que estão localizados.

Em 2016, as alíquotas combinadas de imposto de renda corporativo fe-
deral-provincial sobre o lucro tributável variaram de 26% a 31% sobre o 
lucro geral das empresas ativas para não CCPCs.

As tabelas a seguir apresentam um resumo das taxas de imposto 
aplicáveis para 2016:

Taxas federais e provinciais combinadas do imposto de renda para o rendi-

mento ganho por uma Empresa Privada Controlada pelo Canadá (CCPC)

Jurisdição
Renda de Pequenos 

Negócios de até 
$500.000

Renda Geral de 
Negócio Ativo

Renda de Investimento

Québec 18,5% 26,9% 50,6%

Ontário 15 % 26,5% 50,2%

Alberta 13,5% 27% 50,7%

Colúmbia Britânica 13 % 26% 49,7%
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 Taxas federais e provinciais combinadas do imposto de renda para o 

rendimento ganho por uma empresa que não seja uma CCPC

Jurisdição Renda Geral de Negócio Ativo Renda de Investimento

Québec 26,9% 26,9%

Ontário 26,5% 26,5%

Alberta 27% 27%

Colúmbia Britânica 26% 26%

 
(B) Determinação de Residência 

Uma sociedade constituída no Canadá após 26 de abril de 1965 é 
considerada residente no país. Uma não residente pode ser conside-
rada como residente se a sua administração e controle central esti-
verem no Canadá.

(C) Perdas

As perdas não patrimoniais incorridas por uma filial ou uma subsi-
diária geralmente podem ser transferidas para fins de imposto de 
renda canadense por um período 20 anos e deduzidas no cálculo do 
lucro tributável auferido no território canadense. Não há autoridade 
estatutária para permitir a consolidação de lucros ou perdas de cor-
porações em grupos relacionados.

Perdas de capital tributáveis incorridas em um ano de tributação podem 
ser repassadas aos três anos de tributação anteriores e podem ser trans-
feridas indefinidamente, mas só podem ser utilizadas para compensar 
ganhos de capital tributáveis. Além disso, uma vez que apenas metade 
dos ganhos de capital é incluída no rendimento, apenas metade das per-
das pode ser compensada.

(D) Tratados Fiscais

O Canadá tem uma extensa rede de tratados fiscais internacio-
nais, incluindo acordos abrangentes com o Brasil e a maioria de 
seus outros principais parceiros comerciais. O Canadá geralmen-
te segue o Modelo de Convenção da OCDE para Evitar a Dupla 
Tributação e o comentário sobre o assunto na negociação de seus 
tratados tributários. Esses tratados geralmente reduzem as taxas 
de retenção na fonte aplicáveis a vários tipos de renda e contêm 
outras disposições que afetam o tratamento tributário dos ren-
dimentos de fonte canadense dos não residentes. O país apoia a 
maioria das recomendações dos BEPS da OCDE e provavelmente 
será parte da Convenção Multilateral.

A taxa de retenção legal é de 25%, que pode ser reduzida de acordo 
com o tratado aplicável. Os impostos de retenção aplicam-se a várias 
fontes de rendimento pagas a não residentes, incluindo certos juros 
(geralmente apenas juros pagos a partes relacionadas ou “participa-
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ção”), aluguéis, royalties e dividendos e refletem o direito do país de 
origem de ser o primeiro a tributar um fluxo de renda.

(E) Imposto de Filial

A finalidade do imposto de filial é conseguir neutralidade fiscal entre 
a realização de negócios no Canadá através de uma filial ou de uma 
subsidiária. Na medida em que os lucros das sucursais são repatria-
dos, estão sujeitos a um imposto comparável à taxa de retenção de 
dividendos nos termos do tratado aplicável.

(F) Regras de Capitalização Fina

Geralmente, os juros pagos por uma corporação são uma despesa de-
dutível. No entanto, as regras de capitalização restrita impõem um li-
mite no montante dos juros pagos a certos não residentes que podem 
ser deduzidos no cálculo da renda de uma empresa canadense. A ra-
zão aceitável da dívida em relação ao capital próprio é de 1,5 a 1. Se o 
montante médio da dívida pendente de uma filial exceder 1,5 vez o seu 
capital próprio, uma parcela proporcional dos juros pagos ou a pagar 
no ano a determinados não residentes não será dedutível no cálculo 
do rendimento da subsidiária de corporação canadense e será tratada 
como um dividendo pago.

(G) Créditos Fiscais Estrangeiros

Para aliviar o efeito da dupla tributação, é fornecido um mecanismo 
de crédito de imposto estrangeiro. Ele reduz o imposto ao permitir 
que os contribuintes residentes reivindiquem um crédito pelo mon-
tante dos impostos estrangeiros pagos sobre o rendimento de ori-
gem exterior. O crédito permitido é geralmente o montante do im-
posto efetivamente pago até o montante do imposto canadense a 
pagar sobre o rendimento de origem estrangeira, e está disponível 
como uma redução do imposto canadense.

(H) Imposto sobre Produtos e Serviços 
         Imposto de Venda Harmonizado

O Imposto sobre Mercadorias e Serviços (GST) / Imposto de Venda Har-
monizado (HST) canadense é um tributo sobre o valor agregado que 
é cobrado sobre o fornecimento da maior parte dos bens ou serviços 
em cada fase da cadeia de produção e distribuição. Embora o GST/HST 
seja composto em várias etapas, imposto aos adquirentes de bens ou 
serviços tributáveis em todos os níveis da cadeia produtiva e de distri-
buição, a obrigação fiscal principal é destinada exclusivamente ao con-
sumidor final. Para alcançar esse resultado, as empresas que adquirem 
bens tributáveis ou serviços que são consumidos, usados ou fornecidos 
no decorrer de suas atividades comerciais podem solicitar o reembolso 
do GST/HST que pagaram sobre os bens ou serviços que consomem. 

Esse crédito, conhecido como “crédito de imposto de entrada”, está dis-
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ponível para os inscritos qualificados do GST/HST (pessoas obrigadas 
a se inscrever ou que se inscreveram voluntariamente). Os consumido-
res finais do imóvel ou serviços não têm o direito de reivindicar créditos 
fiscais a montante e, consequentemente, devem arcar com a totalidade 
da responsabilidade de GST/HST. A aplicação do GST/HST pode ser 
contrastada com os impostos provinciais sobre vendas no varejo (como 
descrito abaixo na seção intitulada Impostos sobre Vendas Provinciais), 
que são cobrados somente em uma fase da cadeia de produção/distri-
buição (geralmente no varejo).

O GST federal é taxado em 5% nas províncias e territórios que não têm 
um imposto de vendas provincial ou não harmonizaram totalmente 
seu imposto de vendas com o GST. Essas províncias e territórios são 
Columbia Britânica, Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Québec, Yukon, 
Territórios do Noroeste e Nunavut. As restantes são referidas como 
“províncias participantes”, uma vez que cada uma delas celebrou um 
acordo com o Governo Federal sobre a harmonização de seus impostos 
de vendas provinciais. Em conformidade com esses acordos, a Agência 
Canadense de Receita cobra o HST à taxa de 13% em Ontário e 15% 
em New Brunswick, Newfoundland e Labrador, Nova Scotia e Ilha do 
Príncipe Eduardo (ou seja, 5% de GST federal harmonizado com 8% 
ou 10% do componente de imposto provincial).

O GST/HST é cobrado sobre quase todos os fornecimentos de bens e 
serviços que são feitos ou considerados como feitos no Canadá. As ca-

tegorias limitadas de fornecimentos em que ele não é cobrado são refe-
ridas como “isento” ou “com taxa zero”. A principal distinção entre eles 
relaciona-se com a disponibilidade de créditos fiscais a montante.

As pessoas prestam serviços na categoria de taxa zero (fornecimentos 
sujeitos a uma alíquota de 0%) geralmente têm o direito de recuperar o 
GST/HST incorrido para fazer isso através de um pedido de créditos de 
imposto a montante. O mecanismo de classificação zero garante que 
nenhum GST/HST seja coletado do comprador final do bem ou serviços 
e que nenhum esteja incorporado no custo do bem ou serviço. Alguns 
dos exemplos mais comuns de taxa zero incluem certas propriedades 
médicas e de saúde, mantimentos básicos e mercadorias exportadas do 
Canadá para fornecimento, uso ou consumo fora do país.

As pessoas que fazem apenas fornecimentos isentos (que não estão su-
jeitos ao GST/HST) geralmente não têm direito de recuperar o GST/HST 
incorrido (embora, em certas circunstâncias limitadas, possa estar dis-
ponível um desconto parcial). Consequentemente, algumas despesas 
de GST/HST serão incorporadas no custo de qualquer bem ou serviço 
isento. O exemplo mais comum de tal fornecimento é o dos serviços fi-
nanceiros (que inclui seguro).

O GST/HST é automaticamente cobrado sobre bens tangíveis que são 
importados para o Canadá. Este imposto é geralmente pago pelo im-
portador de registro no momento da importação. Ele também é co-
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brado sobre bens intangíveis ou serviços que são considerados como 
fornecidos fora do Canadá e, em seguida, usados no país. Quando isso 
ocorre, a empresa que importa os bens ou serviços geralmente é obri-
gada a auto-estimar o GST/HST, embora haja também exceções am-
plas da auto-estimativa.

(I) Imposto de Vendas Provincial

Todas as províncias canadenses, com exceção de Alberta, cobram 
um imposto de vendas local, independentemente ou em conjunto 
com o GST federal. As taxas variam de 5% a 10%. Como Alberta, 
nenhum dos três territórios canadenses do Yukon, dos Territórios 
do Noroeste e Nunavut cobra qualquer imposto sobre vendas que 
não seja o GST federal (a uma taxa de 5%).

Conforme descrito acima, as províncias de Nova Brunswick, Nova 
Scotia, Newfoundland, Ontário e Ilha do Príncipe Eduardo não co-
bram diretamente um imposto de vendas provincial. Em vez disso, 
cada uma delas celebrou um acordo com o Governo Federal que re-
sulta na Agência de Receita do Canadá cobrar impostos provinciais 
como um componente do HST.

Ontário 

Embora o HST esteja geralmente sujeito às mesmas regras que o GST, 

há algumas normas específicas da província. Em Ontário, por exemplo, 
existem descontos no ponto de venda para uma gama limitada de pro-
dutos de consumo, além de regras especiais que restringem os crédi-
tos fiscais a montante para o componente provincial em determinadas 
despesas incorridas pelas grandes empresas. As grandes companhias 
(que possuem vendas tributáveis anuais superiores a $10 milhões) e as 
instituições financeiras estão proibidas de solicitar créditos fiscais sobre 
os insumos relativos ao componente provincial do HST sobre certos in-
sumos empresariais, tais como:

• Energia, exceto quando comprada por fazendas ou usada para pro-
duzir bens para venda;

• Serviços de telecomunicações que não sejam acesso à internet ou 
números gratuitos;

• Veículos rodoviários com peso inferior a 3.000 quilogramas (e peças e 
determinados serviços) e combustível para alimentar esses veículos; e

• Alimentos, bebidas e entretenimento.

As restrições para recuperar a parte provincial do HST estão em vigor 
por um período limitado e serão eliminadas gradualmente ao longo dos 
próximos anos. Essas restrições são semelhantes às aplicáveis às gran-
des empresas sob o imposto de vendas do Québec.
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Além disso, vale observar que Ontário mantém um imposto de vendas 
de varejo separado (cobrado a uma alíquota de 8%) que permanece apli-
cável a produtos de seguros e planos de benefícios e um sistema de tri-
butação separado que é relevante para combustível, tabaco e um con-
junto limitado de outros produtos. Quando uma empresa fornece ou é 
considerada como fornecendo tais produtos tributáveis, ela será obriga-
da a se registrar sob um regime de imposto provincial que é distinto do 
seu registro de GST / HST.

Québec

O imposto de vendas do Québec (QST) é baseado no GST federal e é 
muito semelhante em termos de estrutura e aplicabilidade. O QST se 
aplica à maioria dos bens e serviços que são considerados como forneci-
dos no Québec. Da mesma forma, o QST se aplica a certas importações. 
Na medida em que uma empresa registrada no QST incorre em despe-
sas de QST para fazer um suprimento tributável subsequente de bens 
ou serviços, ela tem o direito de reivindicar um reembolso de imposto 
de entrada (que é análogo ao crédito de imposto de entrada de GST).

O QST é cobrado à alíquota de 9,975%.

Colúmbia Britânica, Saskatchewan e Manitoba

Colúmbia Britânica, Saskatchewan e Manitoba são províncias que co-

bram seu próprio imposto sobre vendas no varejo. Estes impostos são 
separados do GST/HST. No entanto, cada um deles é exigido de forma 
semelhante e apenas em uma fase da cadeia de produção/distribuição 
(geralmente no varejo).

Eles se aplicam à maioria das transferências de bens pessoais tangíveis 
e software, mas são devidos apenas a determinados serviços especifica-
mente enumerados. Os serviços mais comumente tributados são os de te-
lecomunicações, os relacionados com a reparação ou instalação de bens 
pessoais tangíveis e os de acomodação (hotel). O imposto sobre vendas 
no varejo não é aplicável à transferência de imóveis ou equipamentos re-
lacionados, uma vez que a transferência de tais bens é geralmente tribu-
tada por meio de legislação tributária provincial separada.

As empresas que fornecem bens ou serviços sujeitos a tributação no de-
curso de uma atividade exercida em qualquer região da Colúmbia Bri-
tânica, Saskatchewan ou Manitoba, ou empresas residentes no Canadá 
e que vendem imóveis para a Colúmbia Britânica ou Manitoba, são ge-
ralmente obrigadas a registar-se para fins fiscais em vendas a varejo e 
cobrar, receber e remeter imposto em qualquer venda tributável.

Ao contrário do GST HST e do QST, a legislação não permite a reivindi-
cação de créditos de imposto de entrada ou um mecanismo similar do 
reembolso de imposto. Para evitar a cascata tributária, os bens tributá-
veis destinados à revenda (por exemplo, matérias-primas ou inventário) 
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estão geralmente isentos do imposto sobre vendas a varejo. 

Além disso, as isenções são previstas para máquinas de produção ou 
equipamentos comprados por um fabricante. Por uma questão de or-
dem pública, certos bens tangíveis também estão isentos, mesmo quan-
do fornecidos a um usuário final. Os exemplos mais comuns são itens de 
mercearia, roupas infantis e certos materiais educacionais.

As taxas gerais de imposto sobre vendas no varejo são 7% na Colúmbia 
Britânica, 5% em Saskatchewan e 8% em Manitoba. ■
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Av. Cidade Jardim, 377, 9º andar 
01453-000  São Paulo, SP, Brasil

Telefone: 55 11 3168-1111
contato@peblaw.com.br
Website: www.perrottiebarrueco.com.br 
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800 Rue du Square-Victoria
Montréal, QC H4Z 1A1, Canadá
 
Telefone: +1 514 397 7555
Fax: +1 514 397 7600 
Website: www.fasken.com

Câmara de Comércio Brasil-Canadá

Rua do Rocio, 220 cj 121, 12° andar
04552-000 São Paulo SP Brasil

Telefone: 55 11 4058 0400
Website: www.ccbc.org.br


