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O que é a APFF ?
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OrganizaçOrganizaçáoáo

!! Sem fins Sem fins lucrativoslucrativos
!! IndepenteIndepente
!! NNááoo governamentalgovernamental
!! AutônomaAutônoma e que se autoe que se auto--financiafinancia
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OBJETIVOSOBJETIVOS

! Nalhorar a compêtencia dos seus
membros

! Favorecer o know-how em tributaçáo
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!! AgruparAgrupar professionaisprofessionais oriundosoriundos de de diversasdiversas
especialidadesespecialidades

!! DiversosDiversos setoressetores de de atividadesatividades profisionaisprofisionais
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EstatEstatísticasísticas
MEMBROS EM 2003MEMBROS EM 2003

60%
25%

15%
Contadores

Advocados e escrivas

Outros (conselheiros,
vendedores de seguros,
indústrias financeiras
(seguros)
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A A necessidadenecessidade dos dos 
nossosnossos membrosmembros::

!! ColocarColocar emem diadia osos seusseus conhecimentosconhecimentos

!! EvoluçEvoluçááoo das leis das leis tributtributááriosrios
!! JurisprudênciaJurisprudência
!! DoutrinaDoutrina
!! EncontrasEncontras osos funcionfuncionááriosrios do do governogoverno (dos (dos 

departamentosdepartamentos das das finanfinanççcascas e e dada receitareceita) ) 
parapara discutiordiscutior diversosdiversos ttóópicospicos sobresobre as as 
polpolííticasticas fiscaisfiscais e a e a administraadministraçáçáoo tributtributááriaria..
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ACTIVIDADES E PUBLICAÇACTIVIDADES E PUBLICAÇÓESÓES

!! EmEm 2003, 2003, organizamosorganizamos 140 140 actividadesactividades
((congressocongresso annual, annual, seminariosseminarios, , cursoscursos, , 
almocosalmocos de de trabalhotrabalho, mesas , mesas redondasredondas).).

!! PublicamosPublicamos maismais de 12, 000 pde 12, 000 pááginasginas sobresobre
diversosdiversos assuntosassuntos ((conteconteúúdosdos parapara seminseminááriosrios, , 
cursoscursos, , boletinsboletins de de notnotííciascias, etc)., etc).
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RELAÇRELAÇÕES INTERNACIONAISÕES INTERNACIONAIS

!! A APFF age comA APFF age comóó organizacorganizacááosos queque ofereceoferece
recursosrecursos ààss organizacorganizacõõeses econeconôômicasmicas éé sociaissociais
de de cooperacooperaçàçàoo aoao desenvolvimentodesenvolvimento comocomo a a 
CIDA (CIDA (AgAgêênciancia canadensecanadense de de desenvolvimentodesenvolvimento
internacionalinternacional) ) parapara cooperarcooperar com com outrosoutros papaéégesges..
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Isto é o que é a APFF ! !
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FISCAL FEDERALISMFISCAL FEDERALISM
IN CANADAIN CANADA

!! O O CanadCanadáá éé divididodividido emem 10 10 provprovíínciasncias ((estadosestados) e 3 ) e 3 
territterritóóriosrios..

!! O regime federal O regime federal significasignifica queque esteoesteo podêrespodêres e e 
responsabilidadesresponsabilidades ssããoo divididasdivididas entreentre o o governogoverno federal e federal e 
as as provinciasprovincias..
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JURIDIÇJURIDIÇÁÁOS OS �� DIVISDIVISĀĀO DOS PODERESO DOS PODERES

" O GOVERNO FEDERAL
- a defesa, o sistema bancário, os correios, as leis 
criminais, imigraçáo

" O GOVERNO PROVINCIAL (ESTADUAL)
- justicia e lei civil, propriedades, educaçáo, saúde, 

meioambiente, cidades e municipalidades (governo 
local).

" RESPONSABILIDADES PARTILHADAS
- agricultura, tranportes, bem-estar
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PODERES TRIBUTPODERES TRIBUTÁÁRIOSRIOS

"" A CONSTITUIÇA CONSTITUIÇÁÁO DE 1867O DE 1867
PoderPoder de de tributaçtributaçááoo éé divididodividido entreentre o o governogoverno federal e as federal e as estadosestados
juridisjuridisçáçáoo concorrencialconcorrencial..

"" FEDERALFEDERAL
-- PoderPoder de de perceberperceber todostodos osos tipostipos de de tributostributos ((rendarenda, , diretadireta ou ou 

indiretaindireta), ), masmas nnããoo sobresobre serrenosserrenos e e propriedadespropriedades pertecendo pertecendo 
aosaos estadosestados..

--
"" PROVINCIALPROVINCIAL

-- PoderPoder de de perceberperceber impostosimpostos sobresobre a a rendarenda e e tributostributos diretosdiretos nos nos 
limiteslimites de de suassuas juridiçjuridiçŏŏeses; ; poderpoder de de perceberperceber tributostributos ((licenlicenççasas e e 
autorizaautorizaçóçóeses) e ) e poderpoder de de perceberperceber impostoimposto sobresobre osos recursos recursos 
naturaisnaturais ((renovrenovááveisveis ouou nnááoo renovrenovááisis).).
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SISTEMAS DE TRIBUTOSSISTEMAS DE TRIBUTOS

"" IMPOSTO INDIDUAL SOBRE A RENDAIMPOSTO INDIDUAL SOBRE A RENDA

-- Os Os indivindivííduosduos residentesresidentes no no CanadCanadáá pagampagam tributostributos sobresobre a a 
rendarenda de de todastodas as as fontesfontes de de rendadelesrendadeles;;

-- TantoTanto o o governogoverno federal federal comocomo osos estadosestados percebempercebem tributostributos
sobresobre a a rendarenda

-- O Federal O Federal percebepercebe o o impostoimposto sobresobre a a rendarenda emem nomenome de de todostodos
osos estadosestados, salvo no, salvo no QuébecQuébec

-- Os Os niveisniveis maximamaxima ((combinandocombinando o Federal com o o Federal com o EstadoEstado) ) 
flutuamflutuam de de umauma provprovíínciancia parapara umauma outraoutra..
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Os nOs nííveisveis do do impostoimposto federal federal sobresobre a a rendarenda (1)(1)

(Particular/(Particular/pessoapessoa fisicafisica))

Renda podendo ser tributada Percentagem

0 � 32 182. $ 13,4 %

32 183. $   - 64 367. $ 18,4 %

64 368. $  - 104 647. $ 21,7 %

104 648. $  + 24,2 %

(1)  (1)  AplicAplicáávelvel aosaos residentesresidentes nono QuQuéébecbec
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Os Os niveniveííss do do impostoimposto dodo QuQuéébec sobrebec sobre a a rendarenda
(Particular/(Particular/pessoapessoa fisicafisica))

RendaRenda podendopodendo ser ser tributadatributada PercentagemPercentagem

0 � 27 094 $ 16,0 %

27 095. $   - 54 194. $ 20,0 %

54 195. $   + 24,0 %
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ImpostoImposto sobre a sobre a rendarenda combinadacombinada FederalFederal--QuébecQuébec
NNííveisveis efetivosefetivos//nnííveisveis marginaismarginais

48,22 %48,22 %39,90 %39,90 %59 846. $59 846. $30 944. $30 944. $28 902. $28 902. $150 000. $150 000. $

45,71 %45,71 %32,57 %32,57 %24 428. $24 428. $12 944. $12 944. $11 484. $11 484. $75 000. $75 000. $

38,37 %38,37 %27,30 %27,30 %13 648. $13 648. $7 112. $7 112. $6 536. $6 536. $50 000. $50 000. $

29,36 %29,36 %18,00 %18,00 %4 500. $4 500. $2 196. $ 2 196. $ 2 304. $2 304. $25 000. $25 000. $

QuebecQuebec

(2)(2)

FederalFederal (1)(1)

PercentagePercentage
mm marginalmarginal

PercentagemPercentagem
efetivoefetivo

TotalTotalImpostoImposto sobre a sobre a rendarendaRendasRendas
tributadastributadas
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NNĀĀO O -- RESIDENTERESIDENTE

Os Os particularesparticulares nnāāoo--residentesresidentes pagampagam
impostosimpostos sobresobre as as fontesfontes de de suasua rendarenda
canadensecanadense ((empregoemprego, , empresasempresas, , 
dividendasdividendas, , jurosjuros, , ganhosganhos emem capital, capital, 
alugueisalugueis).).
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IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS 
CORPORAÇCORPORAÇŌŌESES

-- As As cooperaçcooperaçōōeses queque tem tem sedesede no no CanadCanadáá ssāāoo
susceptsusceptííveisveis de de pagarpagar o o impostoimposto sobresobre a a rendarenda
segundosegundo diferentesdiferentes nnííveisveis dependendodependendo to to tipotipo de de 
rendasrendas..

-- ElasElas tambémtambém estestããoo sujeitassujeitas a a pagarpagar impostoimposto
sobresobre o capital.o capital.

-- TantoTanto o o governogoverno federal federal comocomo o o governogoverno dede
QuQuéébec percebembec percebem estesestes impostosimpostos..
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O IMPOSTO SOBRE AS VENDAS NO O IMPOSTO SOBRE AS VENDAS NO 
CANADCANADÁÁ E NO QUEBECE NO QUEBEC

-- GST (GST (ImpostoImposto sobresobre osos bens e bens e osos serviçosserviços) de ) de 
7% é 7% é aplicaplicáávelvel a a todostodos osos bens e bens e serviserviççosos
vendidosvendidos no no CanadCanadáá ((parecidaparecida comocomo a TVA)a TVA)

-- TVQ ((TVQ ((ImpostoImposto sobresobre as as vendasvendas nono QuébecQuébec) de ) de 
7,5% é 7,5% é aplicaplicáávelvel a a todostodos osos bens e bens e serviserviççosos
vendidosvendidos nono QuQuéébecbec ((parecidaparecida com a TVA)com a TVA)

-- A A exportaçexportaçááoo de bens e de bens e servicosservicos nnāāoo ssāāoo
sujeitossujeitos aoao impostoimposto sobresobre osos bens e bens e serviserviççosos
(GST/TVA) e TVQ/TVA(GST/TVA) e TVQ/TVA
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ENTENDIMENTO ENTRE O GOVERNO FEDERAL ENTENDIMENTO ENTRE O GOVERNO FEDERAL 
E GOVERNO DA PROVINCIA DE QUÉBEC E GOVERNO DA PROVINCIA DE QUÉBEC 

SOBRE O GST/TVASOBRE O GST/TVA

-- O MINISTÉRIO DA O MINISTÉRIO DA ReceitaReceita dodo Québec Québec 
déterminadétermina e e recolkerecolke parapara o o governogoverno federal a federal a 
GST/TVA (GST/TVA (impostoimposto federal) federal) sobresobre osos bens e bens e osos
serviçosserviços vendidosvendidos dentrodentro dada provinciaprovincia dede
QuébecQuébec;;

-- Um Um bombom exemploexemplo de de cooperaçcooperaçāāoo fiscal;fiscal;
-- EsteEste entendimentoentendimento é é exclusivoexclusivo aoao QuébecQuébec, , 

nenhumanenhuma outraoutra provinciaprovincia tem um tem um ministérioministério dada
ReceitaReceita..
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IMPOSTO MUNICIPALIMPOSTO MUNICIPAL

-- A CONSTITUIÇA CONSTITUIÇÁÁO DE 1867:  as O DE 1867:  as cidadescidades estestãã
sob a sob a juridijuridiçáçáoo das das provinciasprovincias;;

-- As As cidadescidades saosao criadascriadas porpor umauma lei lei adotadoadotado nana
AssembléiaAssembléia legislativalegislativa dodo QuébecQuébec e e nasnas outrasoutras
legislaturaslegislaturas provinciaisprovinciais..

-- O O governogoverno federal nfederal nāāo  podeo  pode intervirintervir diretamentediretamente
nosnos assuntosassuntos de de tributatributaçáçáoo;;

-- As As rendasrendas municipaismunicipais consistemconsistem principalmenteprincipalmente
emem impostoimposto prédialprédial percebidaspercebidas pelapela
municipalidadesmunicipalidades ((combasecombase nana avaliaçavaliaçááosos predialpredial))
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IMPOSTO MUNICIPAL (CONT.)IMPOSTO MUNICIPAL (CONT.)

- A baselegal que perméte o imposto municipal: o 
registro e a avaliacao predial;

- O territorio do Québec é dividido segundo um 
plano cadastral;

- Cada propriedade imobiliaria tem registro e um 
numero é aplicado a cada propriedade;

- Informaçōes sobre o registro (limites territoriais, 
medidas, setores, nome do proprietario e 
indicaçáo do modo de adquisiçáo).
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IMPOSTO MUNICIPAL (CONT.)IMPOSTO MUNICIPAL (CONT.)

-- ResponsabilidadesResponsabilidades municipaismunicipais: (: (dentrodentro dos dos limiteslimites dada
cidadecidade):):
estrados/ruas, polícia, água, serviço de incêndio, coleta
do lixo, retirada da neve, estrututas para esportes e 
cultura local, etc.
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IMPOSTO MUNICIPAL (CONT.)IMPOSTO MUNICIPAL (CONT.)

-- FONTES DE RENDAFONTES DE RENDA

-- ImpostoImposto predialpredial ((baseadobaseado sobresobre a a avaliaçavaliaçáá
-- DireitosDireitos de de transferênciatransferência (de (de imoveisimoveis))

PercentualPercentual de de impostoimposto

0 � 50 000 0.5% tax
50 000 � 250 000 1% tax
250 000 + 1.5% tax

- Outros impostos especificos
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TTÓÓPICOS SELECIONADOS E PRPICOS SELECIONADOS E PRÁÁTICOS NO TICOS NO 
FEDERALISMO FISCALFEDERALISMO FISCAL

Benefícios das corporaçãos:

- Auditoria e procedimentos para avaliacáo;

- Acordo formal entre a Agência da Receita do Canada 
(Arc) e a Receita Québec (RQ);

- Reunioès entre a ARC e RQ
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DIFICULDADES NO FEDERALISMO FISCAL NO DIFICULDADES NO FEDERALISMO FISCAL NO 
CANADCANADÁÁ

- O desequilíbro fiscal entre o governo federal e as 
províncias (estados)
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O DESEQUILĺBRO FISCAL (cont.)

- Isto for a maior questăo (disputa) na federaçáo
canadense.

- A natureza do problema:

- Maiores cortes feitos pelo governo federal na
transferência dos recursos para a gaude e os programas
sociais;

- Imposiçŏes demográficas exigem pouco aumento
maiores gastos nos Programas social (juridiçáo
provincial).
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O DESEQUILĺBRO FISCAL (cont.)

- O governo do Québec criou em 2001 uma
comissáo para estudar este problema e as suas
atuais consequências e também para encontrar
soluçóes práticas que poderiam ser realizadas
para corrigi lo

- www.desequilibrefiscal.gouv.gc.ca

http://www.desequilibrefiscal.gouv.gc.ca/
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O DESEQUILĺBRO FISCAL (cont.)

- O desequilíbro fiscal entre o governo federal e as 
provincias vem essencialmente de três causas distintas:

- as categoria de despesas e de rendas pelas dois 
reivers de governo;

- transferência intergovernamental inadequada;

- o ��poder de pastar do federal��
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O DESEQUILĺBRO FISCAL (cont.)

- Recomendaçŏes propostas pela comissao do Québec:

- restaurar o equilibrio fiscal na federaçáo (mudando 
os termos e condicoes dos programas de 
transferência éxistentes)

- neutralizar ��o poder de gastar do federal�� em setores 
de juridiçao provincial;

- criar um verdadeiro processo de intercâmbios e de 
discussas entre os dois niveis de governo para todos 
os aspetos das relaçoès fiscais intergovernamentais.
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CONSELHO DA FEDERAÇCONSELHO DA FEDERAÇÁÁOO
wwwwww..councilofthefederationcouncilofthefederation..caca

- Uma nova instituiçáo criada no dias de dezembro
de 2003 pelos primeira ministros das provincias.

- Com o objetivo:
de melhorar as relacóes federais-provinciais

http://www.councilofthefederation.ca/

	O FEDERALISMO FISCALAs expériencias do Québec e do CanadáConferência apresentada no1o encontro nacional de administradores
	SUMÁRIO
	
	
	A necessidade dos nossos membros:
	ACTIVIDADES E PUBLICAÇÓES
	RELAÇÕES INTERNACIONAIS
	FISCAL FEDERALISM IN CANADA
	JURIDIÇÁOS – DIVISAO DOS PODERES
	PODERES TRIBUTÁRIOS
	SISTEMAS DE TRIBUTOS
	Os níveis do imposto federal sobre a renda (1)(Particular/pessoa fisica)
	Os niveís do imposto do Québec sobre a renda (Particular/pessoa fisica)
	Imposto sobre a renda combinada Federal-QuébecNíveis efetivos/níveis marginais
	NAO - RESIDENTE
	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS CORPORAÇOES
	O IMPOSTO SOBRE AS VENDAS NO CANADÁ E NO QUEBEC
	ENTENDIMENTO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E GOVERNO DA PROVINCIA DE QUÉBEC SOBRE O GST/TVA
	IMPOSTO MUNICIPAL
	IMPOSTO MUNICIPAL (CONT.)
	IMPOSTO MUNICIPAL (CONT.)
	IMPOSTO MUNICIPAL (CONT.)
	TÓPICOS SELECIONADOS E PRÁTICOS NO FEDERALISMO FISCAL
	DIFICULDADES NO FEDERALISMO FISCAL NO CANADÁ
	O DESEQUILlBRO FISCAL (cont.)
	O DESEQUILlBRO FISCAL (cont.)
	O DESEQUILlBRO FISCAL (cont.)
	O DESEQUILlBRO FISCAL (cont.)
	CONSELHO DA FEDERAÇÁOwww.councilofthefederation.ca

