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INTRODUÇÃO 
O Centro Sul e o Fórum Africano das Administrações Tributárias (ATAF) procuram 
aumentar a capacidade dos funcionários da Global South Tax, particularmente os de 
África, para participar activamente em fóruns internacionais de definição de normas, 
incluindo no Comité Fiscal das Nações Unidas, na OCDE, e em outros organismos.

Para promover este objectivo, o Centro Sul e o ATAF estão a organizar em conjunto 
uma série de briefings técnicos fechados em colaboração com peritos do Sul Global, 
bem como com aliados do Norte Global. Estes são principalmente para os países 
em desenvolvimento membros do Comité Fiscal da ONU. Os funcionários fiscais 
do Sul Global são também convidados para que possam estar mais cientes das 
questões das normas fiscais internacionais e das suas implicações para os países em 
desenvolvimento.

QUESTÕES IMPORTANTES 
A série de briefing procura abordar os seguintes tópicos de interesse para os países 
em desenvolvimento membros do Comité Fiscal da ONU.

Sujeito à Regra Fiscal
• Possibilidade de incluir a regra fiscal no Modelo de Convenção Fiscal das Nações 

Unidas;
• Possível estrutura de tal regra, âmbito, funcionamento e efeito;
• Como pode ser concebida para ser de máximo benefício para os países em desen-

volvimento.

Mecanismos de prevenção e resolução de contenciosos no Projecto do Primeiro 
Pilar

•  Uma visão geral de como o mecanismo previsto deve funcionar;
•  A sua relevância para os países em desenvolvimento e como pode ser melhorado; 
• O que pode ser uma composição adequada dos painéis para os países em 

desenvolvimento;
• Interacção deste sistema com a resolução de contenciosos em acordos comerciais 

e de investimento e com cláusulas de não discriminação e de MFN em tratados 
fiscais, caso surjam quaisquer potenciais complicações.



Programas de computador e Royalties
• Panorama do debate realizado até à data no Comité Fiscal da ONU sobre se os 

pagamentos para software informático devem ser tributados como royalties;
• Alterações recentes ao Comentário do Artigo 12º;
• Questões pendentes e possíveis vias a seguir.

Artigo 6º
• Problema de bens imóveis comprados em países desenvolvidos utilizando fundos 

ilícitos de países em desenvolvimento;
• Se são necessárias alterações ao Artigo 6º de modo a que os proprietários de 

bens imóveis baseados nos países em desenvolvimento possam ser tributados 
sobre este rendimento;

• Outras soluções possíveis para o problema.

Transporte marítimo internacional
• Limitações do Artigo 8º na tributação dos rendimentos dos transportes marítimos 

internacionais;
• Possíveis alterações necessárias;
• Práticas de tratados existentes nesta área que podem ser aprendidas.

MODALIDADE 
O Centro Sul e o ATAF facilitarão a série de briefing que terá lugar virtualmente. 
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