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São Paulo, Janeiro/2019, 

 

Prezado Cliente, 

 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil (“RFB”) publicou em 31 de dezembro de 2018 a 

Solução de Consulta da Coordenação-Geral e Tributação (Cosit) nº 309 que trata da tributação 

das doações ao exterior pelo Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). 

 

Trata-se de uma mudança de posicionamento por parte do Fisco, tendo em vista que até o ano 

de 2018 estava em vigência o Decreto nº 3.000 de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – 

RIR-1999), que previa em seu art. 690 as remessas destinadas ao exterior que não estariam 

sujeitas à retenção do IRRF, de modo que as doações eram entendidas como isentas. 

  

Contudo, foi publicado em 22 de novembro de 2018 o Decreto nº 9.580 de 2018, o qual revogou 

o Decreto nº 3.000 de 1999 e passou a regulamentar a tributação, a fiscalização, a arrecadação 

e a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (RIR-2018).  

 

No art.  754 do RIR-2018, correlato ao antigo art. 690 do RIR-1999, não inclui as doações entre 

os casos em que haverá a isenção do IRRF, razão pela qual tal dispensa de retenção não mais 

se aplica. 

 

Neste sentido, a Solução de Consulta COSIT nº 309 de 2018, vinculante no âmbito dos 

auditores da Receita Federal, vem justamente formalizar o entendimento de que “os valores 

remetidos a título de doação a residente ou domiciliado no exterior, pessoa física ou jurídica, 

sujeitam-se à incidência do IRRF, à alíquota de 15% (quinze por cento), ou de 25% (vinte e 
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cinco por cento), na hipótese de o beneficiário ser residente ou domiciliado em país ou 

dependência com tributação favorecida.” 

 

Posto isto, haverá a retenção do IRRF nas remessas ao exterior à título de doação, aplicando-

se, em caso de não haver alíquota específica para o caso (15% ou 25%). 

 

Estamos à disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários 

bem como para orientar quanto aos procedimentos específicos relacionados ao assunto. 

 

Atenciosamente, 

 

DESSIMONI & BLANCO ADVOGADOS 

*  *  * 

Este informe tem por finalidade veicular informações jurídicas relevantes a nossos clientes, 

não se constituindo em parecer ou aconselhamento jurídico, e não acarretando qualquer 

responsabilidade a este escritório. É imprescindível que casos concretos sejam objeto de 

análise específica. 


