
 

Plano de Ações para Colaboradores 

Guia Fiscal - Brasil  

Orientação da Wood 

setembro de 2015 



Orientação da Wood Plano de Ações para Colaboradores - Guia Fiscal - Colaboradores do 
Brasil 

 

Plano de Ações para Colaboradores da Wood - Guia Fiscal - Brasil 2 

Esta informação serve apenas como orientação e pode ser diferente de acordo com suas circunstâncias pessoais. 

Exceto na seção «Imposto sobre o rendimento e segurança social para colaboradores móveis» abaixo, assume que, 

para efeitos fiscais, você está domiciliado(a), é cidadã(o) e residente no Brasil e foi/será, durante o período relevante, 

ou seja, a partir da data em que adquiriu suas primeiras ações no Plano até ao fim do período do Plano 24 meses 

depois - isto é conhecido como o Período de Detenção.  

 

A seção «Imposto sobre o rendimento e segurança social para colaboradores móveis» destaca o tratamento fiscal para 

suas ações se você passou algum tempo trabalhando fora do Brasil - para estes efeitos, assume-se que você era 

residente fiscal nos respectivos países onde trabalhou nas épocas em questão. 

 

Não é um aconselhamento fiscal personalizado de acordo com sua situação pessoal. Se você necessita de confirmação 

sobre sua situação tributária pessoal, deve contatar um consultor fiscal profissional.  

 

Esta informação é considerada correta em 6 de outubro de 2019. Quaisquer futuras alterações à legislação ou taxas 

tributárias podem afetar esta informação. 

  

Imposto sobre o rendimento e Segurança social 

Terei de pagar um imposto sobre rendimento ou segurança social relativo a minhas Ações? 

A tabela abaixo indica o ponto em que serão pagos impostos e o valor tributável para as ações recebidas segundo 

o Plano: 

      Imposto sobre rendimento e segurança social 

Ponto em que serão pagos 

impostos 

Valor tributável 

Ações Adquiridas 

 

Não se aplica imposto sobre 

rendimento ou segurança social 

N/A 

Ações Equivalentes Imposto sobre rendimento e 

segurança social  

a pagar quando suas  

Ações Equivalentes forem 

colocadas  

em sua conta de detenção pessoal  

após o fim do Período de  

Detenção. Isto é conhecido como  

Data de Entrega. 

O valor sujeito a imposto sobre rendimento será 

o valor de mercado das ações na data de 

entrega.  

A segurança social também deve ser paga sobre 

o valor que está sujeito ao imposto sobre 

rendimento.  

Ações de Dividendos Será taxado(a) após recebimento 

do dividendo em dinheiro usado 

para adquirir Ações de dividendos.  

O valor sujeito a imposto é dividendo em 

dinheiro recebido para adquirir as ações de 

dividendos. 

Como pago o imposto sobre rendimento e a segurança social devida relativos a minhas Ações? 

Seu empregador não reterá o imposto sobre rendimento e segurança social a ser pago nas Ações Equivalentes. Seu 

empregador não reterá qualquer imposto sobre o rendimento devido sobre rendimento de dividendo usado para 

adquirir as Ações de Dividendos. Você é responsável por qualquer imposto sobre rendimento devido sobre 

rendimento de dividendo. 
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Imposto sobre rendimento e segurança social para colaboradores móveis 

Terei de pagar um imposto sobre rendimento ou segurança social relativos a minhas Ações se só passei parte do 

Período de Detenção trabalhando no Brasil? 

Se você for residente fiscal no Brasil na data de entrega das Ações Equivalentes, suas ações equivalentes serão 

tributáveis no Brasil sobre todo o lucro. Contudo, você pode beneficiar de isenção com progressão ou de um 

crédito de imposto estrangeiro no Brasil (FTC) para a porção do lucro que corresponde às obrigações realizadas 

fora do Brasil, desde que uma convenção fiscal internacional tenha sido assinada entre o Brasil e o outro país onde 

o indivíduo tenha realizado suas obrigações. 

 

Se você for residente fiscal não brasileiro na data de entrega das Ações Equivalentes, as Ações Equivalentes serão 

tributáveis no Brasil sobre a porção do lucro relacionado com as obrigações realizadas no Brasil.  

 

Com base na posição da OCDE sobre concessões e em uma diretriz tributária emitida pelas autoridades tributárias 

brasileiras, os lucros de concessões devem ser alocados segundo uma base proporcional em uma aquisição até à 

entrega (com base no número de dias da colocação do colaborador no Brasil (dias de trabalho e dias de descanso) 

durante o período de detenção). 

Como pago o imposto sobre rendimento e a segurança social devida relativos a minhas Ações? 

Seu empregador não reterá o imposto sobre o rendimento ou segurança social a pagar nas Ações Equivalentes. 

Você deve declarar qualquer rendimento de suas Ações Equivalentes, ver abaixo. 

Venda de ações 

Incorrerei em mais responsabilidades fiscais quando vender minhas Ações? 

Você pode ser responsável por pagar imposto sobre o rendimento de capitais de quaisquer lucros que ocorram 

quando vender suas ações. O rendimento tributável é calculado como a diferença entre suas receitas de venda e o 

total: (i) do valor que pagou pelas ações (por suas Ações Adquiridas e Ações de Dividendos) e (ii) de qualquer valor 

previamente sujeito a imposto sobre o rendimento (por suas Ações Equivalentes).  

A legislação atual isenta de impostos os primeiros 35.000 BRL por mês. 

Você é responsável por declarar quaisquer lucros tributáveis e pagar qualquer imposto devido através de sua 

declaração fiscal pessoal (ver abaixo).  

Declaração 

Tenho algumas obrigações de declaração? 

Sim, o valor tributável de suas Ações Equivalentes deve ser comunicado em sua declaração fiscal anual. Você 

também deve declarar quaisquer dividendos recebidos, lucros de capital realizados durante o ano fiscal e quaisquer 

ativos estrangeiros que possuir no valor de 100.000 USD ou mais.  

 

Você será responsável por pagar qualquer imposto que surja da sua posição de acionista através de vales de 

pagamento mensal conhecidos como carnê-leão. Os detalhes desses pagamentos também devem ser comunicados 

em sua declaração fiscal de rendimentos anual. 

 

Nome da declaração: (i) declaração fiscal de rendimentos anual; (ii) vales de pagamento mensais (carnê-leão); e (iii) 

declaração de ativos estrangeiros preenchidos eletronicamente através do site do Banco Central.Período fiscal: (i) 

o ano fiscal é de 1º de janeiro a 31 de dezembro; (ii) o rendimento sobre dividendos estrangeiros (e alguns outros 

rendimentos excetuando salário, como descrito acima) está sujeito a tributação através do sistema de vales de 

pagamento mensal (carnê-leão); (iii) os ativos estrangeiros são declarados anualmente com base no valor dos 

ativos em 31 de dezembro. 

Prazo da declaração: (i) a Declaração Fiscal de Rendimentos anual deve ser preenchida até 30 de abril (ou o último 

dia útil de abril) do ano seguinte. As declarações devem ser preenchidas online, no site da autoridade tributária, ou 
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através do Programa de Preenchimento de Declaração Fiscal (Fazer Declaração); (ii) o vale de pagamento mensal 

(carnê-leão) deve ser pago no último dia útil, ou antes, do mês em que se deve o rendimento; (iii) a declaração de 

ativos estrangeiros deve ser preenchida até 5 de abril. 

 

Anexo – resumo da taxa tributária relevante 

Este anexo define as taxas tributárias relevantes no Brasil para o ano fiscal que termina em 31 de dezembro de 

2018 

Imposto sobre rendimento 

 Taxa tributária efetiva máxima Notas 

Imposto sobre 

rendimento 

27,5% As taxas do imposto sobre rendimento pessoal 

vão de 0% a 27,5% (taxas progressivas). Quanto 

ao rendimento pessoal, a taxa máxima é aplicada 

ao rendimento anual superior, 

aproximadamente, a 55.980 BRL. 

 

 

Dividendos e imposto sobre rendimentos capitais  

 Taxa tributária efetiva máxima Notas 

Dividendos 

 

27,5% Como a John Wood Group PLC é uma 

entidade estrangeira, é devido um imposto 

sobre o valor de dividendos recebidos e deve 

ser pago até ao último dia útil do mês que se 

segue ao pagamento do dividendo. 

Imposto sobre 

rendimentos capitais 

22,5% Os rendimentos capitais reconhecidos pelos 

indivíduos brasileiros estão sujeitos ao 

imposto sobre o rendimento individual a taxas 

progressivas de 15% até 22,5% (a taxa máxima 

é aplicada a lucros superiores a 30.000.000 

BRL). Os produtos de venda até 35.000 BRL 

por mês ficam isentos. 

 

Segurança social 

 Taxa efetiva máxima Notas 

Segurança social 11%  As taxas vão de 8% a 11% 


