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10.1 TRIBUTAÇÃO DE SOCIEDADES SUJEITAS  
A IMPOSTO

10.1.1 Imposto sobre o rendimento das sociedades –  
esfera federal

O governo federal recolhe um imposto de renda de pessoa jurídica 
com alíquota proporcional de 8,5 % sobre o lucro, após a dedução 
do imposto de sociedades empresárias e cooperativas. Para asso-
ciações sem fins lucrativos, fundações, outras pessoas jurídicas 
e fundos de investimento aplica-se uma alíquota proporcional 
de 4,25 %. Nenhum imposto sobre o capital é cobrado em nível 
federal.

Pessoas sujeitas à tributação
Na Suíça, são sujeitas à tributação as pessoas jurídicas estabeleci-
das no país, isto é, sociedades anônimas, sociedade por cotas de 
responsabilidade limitada, sociedades anônimas em comandita, 
cooperativas, fundações e fundos de investimento com bens de 
raiz. Como as sociedades de pessoas são transparentes para fins 
tributários, cada um de seus sócios paga impostos individual-
mente. As empresas cuja sede ou local efetivo de administração 
estejam na Suíça são consideradas estabelecidas no país

Renda tributável
As empresas estabelecidas na Suíça estão sujeitas ao imposto de 
renda de pessoas jurídicas sobre os rendimentos realizados no 
mundo todo, exceto rendas provenientes de estabelecimentos 
permanentes ou imóveis em outros países (bens imóveis). Esse 
tipo de renda é excluído da base de tributação suíça e considerado 
somente para fins de progressividade fiscal em cantões que ainda 
aplicam alíquotas tributárias progressivas.

As sociedades estrangeiras estão sujeitas à tributação somente 
quando são coproprietárias de empresa comercial na Suíça ou 
mantêm estabelecimentos permanentes ou imóveis na Suíça; 
neste caso, os rendimentos de capital provenientes de imóveis 
também abrangem lucros da alienação de imóveis.

Em princípio, a base para o cálculo da renda tributável é formada 
pelas demonstrações financeiras exigidas por lei ou estatuto da so-
ciedade em questão, bem como, no caso de sociedades estrangei-
ras, as demonstrações financeiras também da sucursal. Exceto no 
caso de isenção fiscal de participações em rendimentos provenien-
tes de dividendos e ganhos de capital, algumas correções de valor 
que sejam necessárias sobre o ponto de vista do direito tributário e 
aplicação de transportes de perdas já existentes (as perdas podem 
ser transportadas no prazo máximo de 7 anos) há poucas diferen-
ças entre o lucro estatutário e lucro tributável. Entre as deduções 
admissíveis mais comuns, além das despesas com pessoal e produ-
tos, estão as amortizações, despesas tributárias, despesas com ju-
ros, remunerações do órgão executivo e despesas com serviços ou 
pagamentos de licenciamento. Estas últimas são dedutíveis apenas 
na medida em que for confirmado que se pode aplicar o princípio 
da plena competência entre empresas coligadas.

O sistema tributário suíço reflete a estrutura federalista do 

país, formada por 26 cantões soberanos com aproximada-

mente 2.222 municípios independentes. Com base na Cons-

tituição Federal, todos os cantões têm plena competência 

de tributação, exceto no caso de impostos cujo recolhimento 

esteja reservado expressamente ao governo federal. Assim, a 

tributação na Suíça é realizada em dois níveis: tanto na esfe-

ra federal como nas esferas cantonal e municipal. A reforma 

do imposto de renda, realizada recentemente, assegurou uma 

harmonização dos aspectos formais das diversas leis tribu-

tárias cantonais em áreas tais como fixação da renda tributá-

vel, deduções, períodos fiscais e processo de lançamento. 

Entretanto, os cantões e os municípios continuam tendo 

autonomia significativa no tocante aos aspectos quantitati-

vos da tributação, em particular com respeito à fixação das 

alíquotas de imposto aplicáveis. Por isso continua havendo 

diferenças consideráveis entre os cantões/município no que 

se refere à carga tributária.



Regras de financiamento externo
A Administração Tributária Federal publicou regras de “porto 
seguro” no tocante ao eventual financiamento externo que se 
aplicam à dívida de empresas coligadas. O financiamento externo 
realizado por terceiros não é afetado por estas regras. Especifi-
camente, realiza-se um único exame baseado nos ativos, para 
determinar se a empresa está adequadamente financiada. As 
regras de subcapitalização exigem que cada classe de bens (em 
geral um valor de mercado, mas, muitas vezes, valores escriturais 
mais baixos são suficientes) tenha de ser suportada por uma certa 
porção mínima de capital próprio.

As obrigações de empresas coligadas que ultrapassarem o endivi-
damento admissível, calculado com base nos porcentuais previstos 
pela administração tributária, são classificadas como capital pró-
prio e computadas no capital tributável sujeito ao imposto sobre o 
capital recolhido anualmente na esfera cantonal/municipal, desde 
que não seja possível comprovar que as condições de financia-
mento aplicadas nesse caso específico sejam mais razoáveis. Além 
disso, a dedutibilidade admissível de juros sobre a dívida deve 
ser determinada multiplicando-se a dívida admissível pelas taxas 
de juros definidas nas regras “porto seguro”. Se os pagamentos 
de juros a empresas coligadas excederem a quantia que pode ser 
paga com base no endividamento admissível, eles serão compu-
tados novamente como ganhos tributáveis, desde que não seja 
obtida prova de viabilidade do mercado por meio de uma terceira 
comparação. Além disso, esses pagamentos de juros excessivos são 
considerados uma forma oculta de distribuição de lucros e ficam 
sujeitos à retenção na fonte.

Tributação conjunta
Na Suíça, no tocante ao imposto de renda de pessoas jurídicas, 
aplica-se a tributação separada de cada pessoa jurídica. Não há 
previsão de ser introduzida futuramente a tributação conjunta.

Reestruturações de grupos empresariais
As reestruturações de grupos empresariais são regulamentadas na 
lei suíça sobre as fusões, que, além de normas legais, contém ainda 
normas tributárias que complementam a legislação tributária 
aplicável.

É possível realizar reestruturações com neutralidade tributária, 
desde que sejam cumpridas determinadas condições e desde que 
os valores contábeis (usados como base tributária) dos ativos e 
passivos não sejam alterados e os bens patrimoniais permaneçam 
na Suíça.

10.1.2 Imposto sobre o rendimento das sociedades – esferas 
cantonal e municipal

Graças à harmonização tributária na esfera cantonal/municipal, 
as regulamentações tributárias, em sua maioria, são idênticas ou 
bastante similares às regulamentações na esfera federal acima 
mencionadas (tais como a redução da participação, as regulamen-
tações sobre compensação de prejuízos e, na maioria das vezes, as 
regras sobre o financiamento externo).

Visão geral sobre as alíquotas formais do imposto sobre 
o rendimento
As alíquotas do imposto combinado e efetivo sobre o rendimento 
(para a tributação federal, cantonal e comunal) para as sociedades 
tributadas de maneira formal, ficaram, em 2017, dependendo do 
cantão e do município, entre 12,43 % e 24,16 %.

Regimes tributários especiais
Ao contrário da lei federal sobre o imposto federal direto, todas as 
leis tributárias cantonais preveem regimes tributários especiais 
que podem ser aplicados desde que sejam cumpridas as condições 
previstas por lei em conformidade com a lei da harmonização 
tributária. Os regimes tributários mencionados a seguir serão subs-
tituídos, por ocasião da Proposta de Imposto 17, por medidas que 
visam assegurar e ampliar de forma duradoura a atratividade da 
Suíça como local de estabelecimento de empresas (confira o 
capítulo 10.8).

www.s-ge.com/corporate-taxation
Números e fatos sobre o tributação empresarial na Suíça 
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, russo, chinês, japonês

A) Holdings
O regime tributário de holding pode ser usado por sociedades 
suíças (ou estabelecimentos permanentes de uma empresa 
estrangeira no país) cuja finalidade principal seja, de acordo com o 
estatuto social, manter e administrar participações de longo prazo 
em outras sociedades. Além disso, as participações ou os rendi-
mentos de capital delas provenientes (rendimentos de dividendos 
ou ganho de capital) devem corresponder no longo prazo a pelo 
menos dois terços dos ativos ou rendimentos totais.

Uma holding que cumpre essas condições é isenta do pagamento 
de todos os impostos de renda de pessoas jurídicas na esfera 
cantonal/municipal, exceto no tocante aos rendimentos de capital 
provenientes de seus imóveis suíços. Por norma, a alíquota 
tributária efetiva aplicada a uma holding é 7,83 % (imposto federal 
direto) antes de se levar em consideração a dedução de participa-
ções em dividendos e ganhos de capital sob certas condições. Na 
esfera tributária cantonal/municipal aplica-se um imposto sobre o 
capital reduzido.

“A Suíça oferece um sistema tributário 
moderno, condizente com as necessi-
dades do setor privado.”
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B) Sociedade (comercial) mista
O regime tributário quase sempre conhecido em outros países 
como “sociedade (comercial) mista” tem em cada cantão suíço 
uma denominação diferente.

Uma sociedade mista pode exercer certas atividades comerciais 
na Suíça. Porém, por norma, pelo menos 80 % dos rendimentos da 
atividade comercial devem ser auferidos no exterior (ou seja, no 
máximo 20 % dos rendimentos podem ser gerados na Suíça). Além 
disso, muitos cantões exigem que pelo menos 80 % dos custos este-
jam ligados a atividades comerciais realizadas no exterior.

Se a sociedade preencher os critérios acima mencionados, ela po-
derá requerer um tratamento fiscal de acordo com as regulamenta-
ções apresentadas a seguir:

 – rendimentos provenientes de participações (inclusive dividen-
dos, ganhos de capital e ganhos por revalorização) sob certas 
condições são isentos dos impostos cantonais e municipais.

 – outros rendimentos na Suíça são tributados pela alíquota regular.
 – rendimentos estrangeiros estão sujeitos à tributação parcial na 
esfera cantonal/municipal, dependendo da atividade comercial 
realizada na Suíça.

 – gastos fundamentados pelas atividades comerciais da socieda-
de que estejam relacionados com determinados rendimentos 
de capital e rendas são dedutíveis. Em especial, as perdas de 
participações podem ser compensadas somente com rendimen-
tos de participação tributáveis (ou seja, rendimentos de capital 
auferidos sem isenção de imposto).

 – aplicação de alíquotas reduzidas do imposto sobre o capital

10.1.3 Imposto sobre o capital
Somente na esfera tributária cantonal/municipal aplica-se um 
imposto anual sobre o capital. Em princípio, a base para o cálculo 
do imposto sobre o capital é o montante líquido do capital próprio 
da sociedade (isto é, capital social, capital adicional integrali-
zado, reservas legais, outras reservas, lucros retidos). A base de 
tributação de empresas também inclui todas as provisões não 
reconhecidas para fins de deduções de impostos, todas as demais 
provisões não reveladas tributadas e as obrigações consideradas 
como capital próprio do ponto de vista econômico nos termos das 
regulamentações sobre o financiamento externo válidas na Suíça. 
Alguns cantões preveem até mesmo o abatimento do imposto de 
renda cantonal do imposto sobre o capital.

As alíquotas de imposto variam de cantão para cantão e depen-
dem do regime tributário da sociedade em questão. Em 2017, a 
diferença ficou entre 0,0010 e 0,5250 % para empresas sujeitas à 
tributação normal e entre 0,0010 e 0,4007 % para empresas com 
privilégio fiscal.

10.1.4 Alívios fiscais
Os alívios fiscais podem ser concedidos a um nível cantonal e co-
munal e, em regiões explicitamente definidas, também a um nível 
federal, para novos investimentos qualificados por um período de 
até dez anos.

Nível federal
O governo federal definiu regiões e comunidades centrais econo-
micamente menos desenvolvidas que estão autorizadas a conce-
der incentivos para empresas, inclusive alívio fiscal parcial ou total 
no imposto de renda de pessoas jurídicas pelo prazo máximo de 
dez anos (ver seção 14.2.2).

Os alívios fiscais são previstos para projetos de investimento que 
cumpram determinadas condições, como, por exemplo, os que 
criam postos de trabalho relacionados à produção ou que geram 
investimentos, mas também são estabelecidas condições para 
garantir que não haja nenhuma situação de concorrência entre 
empresas existentes.

Nível cantonal e comunal
A maioria dos cantões oferece, caso a caso, alívios fiscais parciais 
ou totais em impostos cantonais/municipais pelo prazo máximo 
de dez anos. Em particular, os alívios podem ser obtidos para novas 
empresas ou para um projeto de expansão da empresa que tenha 
relevância econômica especial para o cantão. Por norma, porém, 
os incentivos para empresas são concedidos, sobretudo, se houver 
expectativa de que a empresa gere novos postos de trabalho no 
local; ou seja, na maioria dos cantões, é necessário que a empresa 
favorecida gere pelo menos 10 a 20 postos de trabalho. 
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10.2 COMPARAÇÃO INTERNACIONAL DA COBRANÇA 
DE IMPOSTOS

A comparação internacional da carga tributária total mostra que o 
sistema tributário da Suíça tem sido constantemente muito 
competitivo em relação aos demais países altamente industrializa-
dos. A carga tributária total mede o valor total dos impostos e 
encargos obrigatórios a serem pagos pelas empresas e é expressa 
na forma de porcentual do lucro corporativo. O valor total de 
impostos assumidos é a soma de todos os diferentes impostos e 
encargos a serem pagos após a dedução de abatimentos e isenções.

Os impostos e encargos contidos nesse somatório podem ser 
divididos nas seguintes categorias:

 – imposto sobre o lucro ou imposto de renda de pessoa jurídica
 – contribuições sociais e impostos trabalhistas pagos pelo empre-
gador (nos quais estão inclusas todas as contribuições obrigató-
rias, mesmo que pagas a uma entidade privada, como um fundo 
de pensão

 – imposto sobre o patrimônio
 – impostos sobre transações (e impostos sobre vendas em cascata, 
assim como outros impostos de consumo, como o imposto sobre 
o valor agregado irrecuperável)

 – outros impostos (como taxas municipais e impostos sobre veícu-
los e combustível).

Além disso, deve-se observar que o sistema tributário suíço é 
atrativo não só para contribuintes pessoas jurídicas como também 
para pessoas físicas, pois oferece uma carga tributária modesta 
também em comparação com a de outros países.

Carga tributária total, 2016
(% de lucro)
(IMAGEM 42)
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10.3 TRIBUTAÇÃO DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

10.3.1 Imposto de renda 

Pessoas sujeitas à tributação
As pessoas físicas estão sujeitas à tributação nas esferas federal 
e cantonal/municipal se possuírem domicílio permanente ou 
temporário na Suíça. O domicílio temporário (permanência) dá- 
se quando a pessoa física permanece na Suíça, sem considerar 
interrupções temporárias, durante a) pelo menos 30 dias exer-
cendo atividades profissionais ou b) durante 90 dias ou mais sem 
realizar qualquer atividade profissional. De acordo com o sistema 
tributário suíço, as sociedades de pessoas são transparentes; isto 
é, cada sócio está sujeito à tributação individual.

A renda de pessoas casadas é agregada e tributada de acordo com 
o princípio da tributação familiar. O mesmo aplica-se a uniões 
registradas. A renda das crianças menores de idade é agregada 
à dos adultos. Uma exceção é a renda salarial de menores para a 
qual o menor tem obrigação de pagar imposto como autônomo.

Os impostos de renda nas esferas federal e também cantonal/
municipal são lançados e arrecadados pelas autoridades fiscais 
cantonais e apurados com referência a um ano civil, com base em 
uma declaração de imposto entregue pelo contribuinte.

As pessoas físicas que não tenham constituído domicílio na Suíça 
apenas são obrigadas ao pagamento de imposto sobre seus rendi-
mentos auferidos no país.

Rendas tributáveis
As pessoas físicas domiciliadas na Suíça têm obrigação irrestrita de 
pagar imposto sobre todos os seus rendimentos. No entanto, os 
rendimentos provenientes de empresas, estabelecimentos 
comerciais e imóveis permanentes no exterior são excluídos e 
apenas utilizados para determinar a taxa de imposto aplicável 
(isenção fiscal com progressão). O rendimento total inclui 
rendimentos provenientes de atividades pessoais dependentes ou 
independentes, rendimentos de pagamentos de indenização ou 
subsídios, bem como rendimentos de propriedades móveis e 
imóveis. A renda tributável também inclui o valor do aluguel 
inserido dos imóveis próprios.

Certos tipos de rendas provenientes, p.ex., de herança, doações e 
direitos de propriedade matrimonial, apoio de fundos públicos ou 
privados etc. estão, por lei, isentas de imposto de renda, mas po-
dem estar sujeitas a outros impostos, como impostos sobre doa-
ções ou herança (consulte o capítulo 10.3.6). Além disso, a pessoa 
física pode deduzir de sua renda bruta as despesas profissionais, 
tais como uma parcela das despesas de transporte entre local de 
residência e local de trabalho, contribuições à seguridade social 
e contribuições a planos de previdência aprovados. Podem ser 
deduzidas também outras despesas com filhos financeiramente 
dependentes e prêmios de seguro bem como no caso de indiví-
duos casados (com renda familiar única ou dupla). Entretanto, o 
valor das deduções admissíveis pode variar muito de cantão para 
cantão. Pagamentos de juros sobre empréstimos, empréstimos 
hipotecários, etc. para fins comerciais também são totalmente 
dedutíveis. Contudo, a dedutibilidade de juros de dívida para fins 
particulares é limitada aos rendimentos de capital provenientes 
de patrimônio pessoal móvel e imóvel acrescidos do valor de 
50.000 francos suíços. Além disso, as despesas com imóveis para 
manutenção do seu valor podem ser deduzidas ou então pode-se 
requerer a dedução de um valor global.

As alíquotas tributárias para pessoas físicas são tipicamente 
progressivas; a alíquota máxima na esfera federal é de 11,5 %. Os 
cantões podem definir suas próprias alíquotas de imposto. Por 
esse motivo, as cargas tributárias cantonais aplicáveis podem 
variar significativamente de cantão para cantão (em capitais de 
cantões, a variação é de aproximadamente 11,4 % a 33,5 %). No 
caso do imposto federal, no ano fiscal de 2011, foi introduzida 
uma alíquota especial para famílias. Esta se baseia na alíquota 
para indivíduos casados, mas pode ser feita uma dedução adicio-
nal para cada filho.

Ganhos de capital
Os ganhos de capital provenientes de bens móveis ou imóveis 
podem ser tributados de diversas maneiras, dependendo da natu-
reza do patrimônio (particular ou comercial) a tributar. Os ganhos 
provenientes dos bens privados móveis são isentos de impostos, 
enquanto os ganhos provenientes dos bens comerciais móveis são 
atribuíveis a rendas ordinárias.

Perdas
Em contraste com as perdas de ativos privados, as perdas dos 
ativos da empresa são dedutíveis de impostos e podem ser prorro-
gadas por sete anos, se não puderem ser imputadas a outros rendi-
mentos tributáveis do contribuinte no respectivo período fiscal.

Distribuição de capital investido
Desde 1 janeiro de 2011, as distribuições de capital investido que 
cumpram determinadas condições estão isentas de tributação. Não 
estão sujeitos à retenção na fonte (capítulo 10.4) nem ao imposto 
sobre o rendimento do beneficiário pessoa física. Enquanto isso, 
já se aplicava às restituições de capital social e inicial antes de 1 de 
janeiro. Os reembolsos de investimentos de capital, prêmios, aportes 
de capital e concessões de sociedades empresárias realizados depois 
de 31 de dezembro de 1996 enquadram-se nas distribuições isentas 
de imposto. 



Tributação na fonte
Trabalhadores estrangeiros que não possuem uma autorização de 
residência são tributados na fonte pelo seu rendimento de trabalho 
por meio de uma dedução de imposto. Se este rendimento retido 
na fonte exceder os 120.000 francos suíços (500.000 francos suíços 
em Genebra) por ano, então deverá ser apresentada uma declara-
ção fiscal. Nos demais casos, a retenção na fonte é definitiva. O 
empregado pode, entretanto, requerer reduções especiais em 
processo separado.

Independente da sua nacionalidade, os trabalhadores que 
mantiverem a sua residência no exterior estão sujeitos à retenção 
na fonte sobre seus rendimentos e, em princípio, não podem 
entregar a declaração fiscal na Suíça.

No momento, a legislação da tributação na fonte está sendo 
reformada. É prevista uma redução do limite de renda para a 
declaração do imposto de renda. Além disso, são discutidas 
questões de procedimentos, sobretudo no tocante a pessoas que 
não possuem domicílio na Suíça mas que recebem renda exclusi-
vamente de fontes suíças.

10.3.2 Imposto sobre o patrimônio
O imposto sobre o patrimônio só é arrecadado na esfera cantonal/
municipal, de acordo com as respectivas leis e alíquotas tributárias 
cantonais. O imposto baseia-se no total de bens líquidos, inclusive, 
mas não exclusivamente, da propriedade privada e bens móveis 
como títulos financeiros e depósitos bancários, valor de resgate de 
dinheiro de seguros de vida, veículos, participações em heranças 
não distribuídas, etc. O imposto incide também sobre bens patri-
moniais que não geram rendimentos de capital. As participações 
em empresas e estabelecimentos permanentes no exterior e em 
bens imóveis no exterior não estão sujeitas ao imposto sobre o pa-
trimônio. No entanto, estes ativos financeiros são considerados ao 
se determinar o imposto sobre o patrimônio aplicável, desde que 
este esteja estruturado progressivamente (reserva progressiva). 
Pessoas físicas podem deduzir dívidas do total de bens líquidos 
e diferentes contribuições voluntárias cantonais cujo valor varia 
dependendo do estado civil e do número de filhos.

O imposto sobre o patrimônio está estruturado progressivamente 
na maioria dos cantões, apesar de os cantões poderem fixar indi-
vidualmente as taxas tributárias. Portanto, a carga tributária varia 
muito e movimenta-se na faixa de 0,11 a 1 %. O governo federal 
não recolhe imposto sobre o patrimônio.

10.3.3 Expatriados
Expatriados são administradores estrangeiros e determinados 
especialistas (como especialistas em TI) enviados temporariamen-
te à Suíça por um período de até cinco anos, ou seja, com contrato 
(de designação) limitado a uma duração máxima de cinco anos. 
Os expatriados podem requerer alívios fiscais sobre as despesas 
incorridas como resultado de sua permanência na Suíça.

Para expatriados, são dedutíveis as despesas a seguir: 1) custos de 
transferência e custos de viagem à e da Suíça, 2) custos razoáveis 
de acomodação na Suíça quando a residência no exterior é manti-
da, 3) custos de ensino referentes aos filhos em idade escolar que 
frequentem uma escola particular, se o seu local de residência for 
na Suíça e as escolas estaduais locais não oferecerem aulas no seu 
idioma. Em vez de identificar os custos atuais de transferência e 
acomodação, o contribuinte pode requerer um valor mensal, que 
pode variar de cantão para cantão. Qualquer reembolso, pelo em-
pregador, de custos relacionados ao trabalho do expatriado deverá 
ser declarado no contracheque do funcionário.

O direito ao benefício obtido a partir do status de expatriado para 
fins tributários é suspenso a partir do momento em que o emprego 
temporário é substituído ou suplantado por um cargo permanente.

A Portaria do Governo Federal sobre expatriados foi revisada. As 
modificações preveem a restrição dos grupos de pessoas autoriza-
dos, bem como condições mais rígidas para fazer valer as dedu-
ções.

10.3.4 Trabalhadores transfronteiriços
Os trabalhadores fronteiriços são aqueles que vivem no exterior 
(por ex., Alemanha, França, Itália, Liechtenstein e Áustria) e traba-
lham na Suíça, deslocando-se da casa para o trabalho e vice-versa 
todos os dias.

A tributação suíça para essas pessoas físicas varia dependendo de 
seu local de trabalho e domicílio (no país ou país estrangeiro). O 
tratado sobre dupla tributação celebrado com a Alemanha prevê, 
por exemplo, uma divisão do direito de tributação entre os dois 
países. O país de trabalho está limitado a um imposto retido na 
fonte com alíquota fixa de 4,5 % do salário bruto do trabalhador 
fronteiriço. Essa tributação parcial de trabalhadores fronteiriços no 
país de trabalho não libera esse trabalhador da tributação da renda 
obtida no local de residência (por ex., tributação com crédito). O 
regime de trabalhador fronteiriço é cancelado se o funcionário 
não retornar ao seu domicílio no exterior em mais de 60 dias de 
trabalho por ano por motivos profissionais. Para os trabalhadores 
transfronteiriços da França existem diversos acordos cantonais.
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10.3.5 Tributação integral 
Tanto as disposições fiscais federais como a maioria das dispo-
sições cantonais oferecem a possibilidade de utilizar um acordo 
especial de tributos frequentemente denominado “tributação 
global”. Nesse método de tributação, os contribuintes residentes 
autorizados estão sujeitos à tributação com base nas despesas e 
no custo de vida na Suíça e não por seus rendimentos totais ou 
patrimônio total.

Os contribuintes qualificados que podem solicitar a tributação 
global são pessoas físicas que não possuem cidadania suíça e que 
assumem residência temporária ou permanente na Suíça pela pri-
meira vez ou após uma ausência de pelo menos dez anos e que não 
possuem qualquer atividade remunerada na Suíça. As disposições 
sobre atributação global são, na realidade, voltadas para pessoas 
financeiramente independentes que não estejam buscando traba-
lho na Suíça.

No caso de cônjuges que estão se mudando para a Suíça, as dispo-
sições para se beneficiarem com a tributação integral devem ser 
observadas por ambos os cônjuges. Por norma, não é possível para 
um dos cônjuges estar sujeito à tributação integral enquanto o 
outro cônjuge é enquadrado na tributação regular.

A base da tributação é calculada anualmente sobre as despesas 
incorridas pelo contribuinte na Suíça e no exterior. O cálculo con-
sidera não apenas as despesas do contribuinte como também as 
despesas do cônjuge e dos filhos dependentes enquanto estiverem 
vivendo na Suíça. As despesas normalmente consideradas são ali-
mentação, vestuário e acomodação, educação, atividades de lazer 
e todas as outras despesas ligadas ao padrão de vida. O cálculo 
exato é determinado juntamente com as autoridades fiscais rele-
vantes do cantão no qual a pessoa deseja se tornar um residente. 
Em todos os casos, a base mínima deve correspondera: a) pelo 
menos sete vezes o aluguel pago para imóveis alugados ou a renda 
informada tributável para proprietários de imóveis residenciais, 
ou b) três vezes os custos anuais de acomodação se o contribuinte 
viver em um hotel ou em acomodação similar. No caso de o contri-
buinte ser o proprietário ou locador de mais de uma propriedade, 
será considerada a mais onerosa. Para o imposto federal direto, a 
partir de 1 de 2016, estará em vigor uma renda tributável mínima 
de 400.000 francos suíços.

Em geral, as pessoas físicas que solicitam a tributação integral são 
consideradas residentes na Suíça e também podem solicitar a 
liberação do tratado sobre a renda provinda do exterior. Contudo, 
alguns tratados só permitem os benefícios do tratado, se toda a 
renda do país de origem estiver sujeita à tributação comum na 
Suíça. A revogação da tributação global sempre volta a ser objeto 
de discussões políticas. Atualmente, ainda existe a possibilidade da 
tributação global nos seguintes cantões: Aargau, Appenzell 
Innerrhoden, Berna, Friburgo, Genebra, Glarus, Grisões, Jura, 
Lucerna, Neuchatel, Nidwalden, Obwalden, São Galo, Solothurn, 
Schwyz, Thurgau, Tessino, Uri, Vaud, Valais e Zug.

10.3.6 Imposto sobre herança e doações
Os impostos sobre herança e doações não são uniformes. Por 
conseguinte, os cantões são livres para arrecadarem tal tributo, já 
que as várias leis cantonais diferem consideravelmente em pratica-
mente todos os aspectos. Com exceção do cantão de Schwyz, todos 
os cantões recolhem impostos sobre determinadas transferências 
de bens, herança e/ou doações se o falecido ou doador estiver 
domiciliado no respectivo cantão, ou se a propriedade imóvel 
localizada no cantão for transferida.

As alíquotas tributárias sobre herança e doações são, em sua maio-
ria, progressivas e baseiam-se no grau de relação entre a pessoa 
falecida ou doadora e o beneficiário e/ou a quantia recebida pelo 
beneficiário. Em todos os cantões, os cônjuges estão isentos de 
tributos sobre herança e doações; a maioria dos cantões também 
isenta os descendentes diretos. 



10.4 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE CAPITAIS 
(RETENÇÃO NA FONTE)

O imposto sobre o rendimento de capitais na esfera federal é um 
imposto retido na fonte e é recolhido sobre o valor bruto dos divi-
dendos das empresas suíças, sobre os rendimentos de obrigações 
e outros títulos similares por emitentes suíços, assim como sobre 
distribuições de lucros de fundos de investimentos suíços e paga-
mentos de juros de depósitos em instituições bancárias suíças.

Desde a entrada em vigor do princípio sobre o capital inves-
tido em 1 de janeiro de 2011, as restituições de capital investido 
realizadas pelo proprietário da parte após os dia 31 de dezembro 
de 1996 e declaradas e apresentadas corretamente, são tratadas 
de novo como restituições do capital nominal. Relativamente ao 
imposto de capitais, essas restituições estão geralmente isentas de 
tributação. Consequentemente, a restituição do capital investido 
no caso de pessoas físicas (quando partes são mantidas nos bens 
privados) já não representa um rendimento tributável (consulte o 
subcapítulo 10.3.1).

Da mesma forma, os ganhos na loteria (desde 2013, ganhos superi-
ores a 1.000 francos) e benefícios de seguros também estão sujeitos 
ao imposto sobre o rendimento de capitais.

Em geral, o devedor é responsável pelo imposto e solicita-se que 
retenha o montante devido, independentemente de o favorecido 
estar qualificado à restituição total ou parcial. A restituição só é 
possível se os rendimentos relevantes tiverem sido devidamente 
declarados para fins de imposto de renda/ganhos. O objetivo é evi-
tar a evasão fiscal. Para pessoas jurídicas contribuintes residentes 
na Suíça, o imposto de renda retido na fonte é reembolsado por 
meio da restituição, enquanto, para pessoas físicas, o imposto é 
creditado contra a responsabilidade tributária total por meio do 
procedimento regular de tributação.

Para contribuintes não residentes, o imposto de renda retido na 
fonte representa, em princípio, um encargo tributário final. Entre-
tanto, a restituição parcial ou total pode ser concedida com base 
em um tratado sobre dupla tributação ou em um acordo bilateral 
celebrado pela Suíça com o país no qual o favorecido dos rendi-
mentos é residente.

Vale ainda ressaltar que para certos pagamentos de dividendos e 
sob determinadas condições, aplica-se um procedimento de notifi-
cação em vez do processo de retenção na fonte e restituição.

10.4.1 Alíquotas de imposto nacionais
A alíquota tributária aplicada sobre as distribuições de dividendos, 
inclusive para distribuições de ganho considerado e pagamentos 
de juros relacionados a títulos e empréstimos similares, assim 
como sobre pagamentos de juros aplicados por bancos ou insti-
tuições similares para instituições não bancárias é de 35 %. Não há 
imposto retido na fonte sobre pagamentos de juros relacionados a 
contratos de empréstimo simples feitos por empresas. Não é retido 
imposto na fonte quando as taxas de licenciamento, de serviço e 
similares a serem pagas na Suíça por pessoas físicas ou jurídicas fo-
rem submetidas a uma análise e ficar confirmado que se pode apli-
car o princípio da plena competência entre empresas coligadas.

10.4.2 Alíquotas de imposto conforme tratados sobre dupla 
tributação

A maioria das convenções oferece uma redução da taxa normal de 
35 % sobre os dividendos. A alíquota reduzida é normalmente de 
15 % para investidores em carteiras e 0 %, 5 % ou 10 % para pro-
prietários substanciais de empresas. Algumas convenções exigem 
a tributação da renda originada na Suíça no país de residência do 
favorecido, caso contrário não é concedido o benefício. Com refe-
rência a rendimentos de juros, a maioria das convenções também 
permite uma redução, que normalmente é de 10 %. Em algumas 
convenções concede-se a restituição integral.

Entretanto, qualquer redução só é possível se a pessoa, que solici-
tar os benefícios da convenção, estiver autorizada a reivindicá-lo.

“Graças a inúmeros tratados sobre dupla 
tributação e acordos bilaterais, os contribuin-
tes com domicílio fora da Suíça podem  
receber restituição total ou parcial do imposto 
sobre o rendimento de capitais.”
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10.4.3 Acordos bilaterais com a UE
Em maio de 2004, a Suíça e a União Europeia (UE) celebraram oito 
acordos bilaterais (“Bilateral Agreements II”), além dos sete acor-
dos bilaterais que já existiam (“Bilateral Agreements I” em vigor 
desde 1 de junho de 2002).

Um dos acordos era o Acordo sobre Tributação de Juros que 
oferecia medidas equivalentes àquelas definidas na diretriz da UE 
sobre a tributação de juros. O mesmo tratado também continha 
disposições cujo teor era quase idêntico ao da versão da diretriz 
da UE sobre o sistema tributário compartilhado para matrizes e 
subsidiárias e da diretriz da UE sobre tributação de juros e taxas de 
licenciamento, na redação que estava em vigor naquele momento.

Consequentemente e desde o dia 1 de julho de 2005, os dividen-
dos, as taxas de licenciamento e o pagamento de juros entre a Suí-
ça e os países-membros da UE não eram sujeitos ao imposto sobre 
o rendimento de capitais, desde que os diversos requisitos (partici-
pação mínima, período de retenção e outros) fossem cumpridos.

Agora, o Acordo sobre Tributação de Juros foi substituído pelo 
novo padrão global para troca automática de informações (AIA), 
que entrará em vigor em 2017/18. Além dos rendimentos de juros, 
ele também regula todos os tipos de rendimentos de capital, 
incluindo fiduciárias e fundações (Acordo AIA). A isenção do im-
posto retido na fonte, que faz parte do Acordo sobre Tributação de 
Juros e vale para pagamentos internacionais de dividendos, juros 
e taxas de licenciamento entre empresas vinculadas permanecerá 
inalterada.

Em geral, os acordos bilaterais, inclusive o Acordo AIA, também 
valem para os novos países que aderiram à UE posteriormente ao 
1 de julho de 2005 (como Bulgária e Romênia).

A solicitação dos benefícios acima mencionados, provenientes do 
Acordo AIA, pode ser negada em casos de abuso ou fraude. Isso 
ocorre devido à exceção explícita feita no Acordo AIA referente ao 
uso de disposições, nacionais ou baseadas em acordos, referentes 
à prevenção de fraude ou abuso, ambos por parte da Suíça e tam-
bém por parte de cada país-membro da UE.

As convenções em matéria de imposto de renda para evitar a dupla 
tributação entre a Suíça e os países-membros da UE com trata-
mento tributário mais favorável de pagamentos de dividendos, 
juros e royalties permanecem inalteradas.

10.5 IMPOSTO SOBRE O VALOR AGREGADO
Embora a Suíça não seja membro da UE, seu sistema do imposto 
sobre o valor agregado foi criado em conformidade com a sexta 
Diretiva da UE para Harmonização das Disposições Legais dos 
Países-Membros referentes a Impostos sobre Vendas (“Sexta 
Diretriz do Imposto sobre o Valor Agregado”) como sistema para 
um imposto não cumulativo e de etapas múltiplas com dedução 
dos impostos pagos. Em consequência disso, o imposto sobre o 
valor agregado na Suíça é tributado na forma de imposto indire-
to somente em nível federal sobre a maioria das mercadorias e 
serviços, sendo aplicado em todas as etapas da cadeia de produção 
e abastecimento. É concebido como um imposto devido pelo pres-
tador de serviços (ou seja o ônus do imposto é verificado com base 
no valor pago pelo recebedor do produto ou serviço).

10.5.1 Pessoas sujeitas à tributação
Toda pessoa (jurídica ou física), organização, associação de 
pessoas sem capacidade jurídica, instituição, etc. que operar uma 
empresa (obtenção sustentável de receitas por meio de atividades 
autônomas industriais ou profissionais independentemente da 
intenção de lucro) é basicamente sujeita à tributação. Há a 
obrigação de registro, desde que as vendas internacionais 
tributáveis excedam o limite mínimo 100.000 francos suíços por 
ano. Todas as plantas de produção de uma sede nacional consti-
tuem com a matriz uma pessoa sujeita à tributação. De igual modo 
todas as plantas de reprodução nacionais de uma matriz estrangei-
ra constituem também uma pessoa sujeita à tributação. Por outro 
lado, as plantas de produção nacionais e as matrizes estrangeiras 
são consideradas pessoa próprias, também sujeitas à tributação (e 
vice-versa). A obrigação de pagar o imposto sobre o valor agregado 
(sem registro obrigatório) vale também para destinatários 
tributáveis na Suíça, desde que obtenham por ano civil mais de 
10.000 francos suíços em serviços de empresas com sede no 
exterior que não constam no registro de pessoas sujeitas à 
tributação, desde que o local da prestação esteja em conformidade 
com o princípio do local receptor.

Se as receitas de uma pessoa sujeita à tributação (faturamento 
proveniente de fornecimentos de mercadorias e prestações de 
serviços tributáveis) corresponderem no ano a menos de 100.000 
francos suíços (ou 150.000 francos suíços, no caso de clubes 
desportivos e instituições sem fins lucrativos), elas serão isentas 
de tributação. Entretanto, existe a possibilidade de se renunciar 
à isenção do imposto. Por meio do registro na Administração 
Tributária Federal, o contribuinte recebe um número do imposto 
sobre o valor agregado, que, por norma, baseia-se no número de 
identificação fiscal da empresa. O número de identificação da 
empresa é seguido de MWST (p. ex.: CHE123.456.789 MWST). 
Desde 31 de janeiro de 2014, é válido apenas o número do imposto 
sobre o valor agregado com base no número de identificação fiscal 
da empresa, substituindo o antigo número de referência de seis 
dígitos. Os favorecidos tributados na Suíça que adquirem serviços 
de empresas sediadas no exterior, que não estejam inscritas no 
Registro de pessoas tributáveis, deverão declarar o recebimento 
destes serviços ao fazer as suas declarações regulares do imposto 
sobre o valor agregado, desde que o local de prestação de serviços 
esteja localizado no país de acordo com o “princípio do local de 
recebimento”. 



Para as holdings existe um regulamento especial. Em princípio, 
a compra, manutenção e venda de participações representa, na 
perspectiva da Suíça sobre o imposto sobre o valor agregado, uma 
atividade empresarial. Consideram-se como participações as 
partes de capital de outras empresas de pelo menos 10 %, mantidas 
com o objetivo de aplicação a longo prazo e que permitem uma 
influência considerável. A classificação da atividade de holding en-
quanto atividade empresarial faz com que as empresas de holding 
possam se registrar livremente por meio da renúncia à isenção da 
obrigação tributária. O registro tem a vantagem de que o imposto 
pré-pago que ocorre no âmbito de uma atividade holding possa 
vigorar, embora a venda de participações represente , em princí-
pio, uma venda não tributável (por norma, será necessária uma 
correção relativa ao imposto pré-pago devido à receita de juro).

10.5.2 Serviços tributáveis
O imposto sobre o valor agregado é cobrado sobre os seguintes 
tipos de serviços:
1) fornecimento de mercadorias na Suíça (inclusive Liechtens-
tein), 2) prestação de serviços na Suíça (inclusive Liechtenstein), 
3) contratação de serviços (e determinadas entregas no país) de 
empresas com sede no exterior e 4) importação de mercadorias.

Determinados serviços prestados no exterior (assim como a 
exportação de mercadorias e fornecimento de mercadorias no 
exterior), no caso de restituição integral do imposto pré-pago, não 
são tributados ou então são tributados com uma alíquota fiscal de 
0 %. O fornecimento de mercadorias em termos de imposto sobre 
o valor agregado não está restrito a fornecimentos de mercadorias 
nos termos do direito comercial da Suíça. A lei do imposto sobre o 
valor agregado cita uma série de casos de negócios consideradas 
como fornecimento de mercadorias no que se refere ao imposto 
sobre o valor agregado, como, por exemplo, o serviço de manuten-
ção de máquinas, a locação e negociação por leasing de objetos, o 
comércio de eletricidade, etc.

10.5.3 Quantia tributável
A base para o cálculo da quantia de imposto referente ao forneci-
mento de mercadorias e à prestação de serviços é a quantia bruta 
acordada ou então recolhida (prestação em dinheiro ou em bens). 
O imposto pré-pago, isto é, o imposto pago no momento da aqui-
sição de produtos e serviços, pode ser deduzido do imposto sobre 
o valor agregado devido. Como consequência, apenas o valor agre-
gado é tributado (princípio do imposto líquido de todas as etapas).

10.5.4 Alíquotas de imposto
A alíquota padrão, desde 1 de janeiro de 2018, é de 7,7 % para todo 
fornecimento de mercadorias ou prestação de serviço tributável. 
Para serviços de hospedagem vigora uma alíquota especial de 3,7 
%. Determinados tipos de mercadorias e serviços para atender 
determinadas necessidades básicas como, por exemplo, serviços 
de abastecimento de água, produtos alimentícios e bebidas não 
alcoólicas, pecuária, aves, peixes, cereais e sementes, livros e jornais 
(eletrônicos), prestações de serviços de rádio e TV não comerciais, 
etc. estão sujeitos a uma alíquota reduzida de 2,5 %.

A Administração Tributária Federal oferece, adicionalmente, um 
processo simplificado de imposto sobre o valor agregado para 
pequenas empresas com um volume de vendas inferior a 5,005 
milhões de francos suíços (incluindo imposto sobre o valor acres-
centado) e com um ônus tributário não superior a 103.000 francos 
suíços por ano (calculado com base na alíquota tributária aplicável). 

As pequenas empresas podem decidir descontar o imposto sobre o 
valor agregado com base em uma alíquota de imposto tabelada que 
é inferior à alíquota padrão de 7,7 %, se elas renunciarem ao proces-
so normal de validação de imposto pré-pago. Caso contrário, este 
valor seria deduzido do imposto sobre o valor agregado recolhido 
sobre o faturamento (dedução do imposto pré-pago). Esse método 
simplificado de tributação precisa de autorização da Administração 
Tributária Federal e deve ser mantido por pelo menos um ano. Ao 
contrário do caso normal de cobrança trimestral, a declaração do 
imposto sobre o valor agregado só precisa ser apresentada duas 
vezes por ano.

10.5.5 Exceções fiscais
A lei distingue entre volumes de vendas isentas e excluídas do im-
posto sobre o valor agregado. Em ambos os casos, não é recolhido 
nenhum imposto sobre o valor agregado; entretanto, existe uma 
diferença com relação ao imposto pré-pago.

No caso de vendas isentas do imposto sobre o valor agregado, não 
é possível conseguir uma dedução do imposto pré-pago que deve 
ser pago nos moldes da geração de vendas excluídas do imposto 
sobre o valor agregado. Estão excluídos do imposto sobre o valor 
agregado: serviços das áreas de saúde, educação, cultura, esporte, 
social, a maioria dos serviços bancários e de seguro, locação e 
venda de imóveis e também vendas provenientes de jogos de azar 
e loterias. No entanto, para a maioria dessas vendas excluídas, há 
a possibilidade de se optar pelo pagamento de tributo voluntário. 
Esta opção não se aplica ao faturamento de bancos e seguradoras, 
nem à locação de imóveis residenciais para uso próprio. Ao con-
trário dos serviços excluídos do imposto sobre o valor agregado, no 
caso dos serviços isentos de impostos, é possível uma dedução do 
imposto pré-pago para todos os impostos que devem ser recolhi-
dos nos moldes da geração de volumes de vendas correspondentes 
(isenção real). Um serviço isento de imposto, por exemplo, é a 
exportação de mercadorias (vide também a seção 10.5.7).

Os serviços realizados no exterior não estão sujeitos ao imposto 
sobre o valor agregado suíço. Vendas desse tipo são, em geral, 
resultado de modelos de negócio internacionais. Um exemplo 
típico disso seria uma sociedade comercial suíça que compra 
produtos de um fabricante estrangeiro e os vende a clientes em um 
terceiro país, sendo que os produtos são remetidos diretamente a 
esses clientes. Os serviços no exterior garantem, então, o direito à 
dedução do imposto pré-pago se eles não se qualificarem como 
volumes de vendas excluídos do imposto sobre o valor agregado, 
para os quais se exclui uma opção.
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10.5.6 Dedução de impostos pré-pagos
Um contribuinte do imposto sobre o valor agregado responsabili-
za-se pelo referido imposto a ser recolhido sobre todos os serviços 
tributáveis e paga (imposto de saída), por seu lado, o imposto 
sobre o valor agregado sobre os serviços tributáveis que a empresa 
compra (imposto pré-pago). Na maioria dos casos, os impostos 
pré-pagos podem ser deduzidos do total do imposto sobre o valor 
agregado devido. Nesse caso, o imposto sobre o valor agregado, 
por norma, não representa nenhum encargo adicional para uma 
empresa. O imposto sobre o valor agregado é somente para o 
consumidor final uma despesa real de custo ou para uma empresa 
que participa de eventos comerciais nos quais não pode ser rei-
vindicada qualquer dedução do imposto pré-pago (empresas com 
volumes de vendas excluídos do imposto sobre o valor agregado, 
por exemplo, bancos e companhias de seguros).

10.5.7 Exportações
Enquanto as mercadorias de exportação estão isentas de imposto 
sobre o valor agregado (com dedução do imposto pré-pago), mui-
tas prestações de serviços no exterior não estão sujeitas ao imposto 
sobre o valor agregado, desde que se qualifiquem como serviços 
prestados no exterior.

Contudo, a lei do imposto sobre o valor agregado da Suíça contém 
uma lista de serviços tributáveis no local de estabelecimento do 
prestador de serviços ou que estão sujeitos a um regulamento 
especial de acordo com esta lista (por exemplo, prestação de 
serviços associados a terrenos, serviços na indústria gastronômica, 
prestação de serviços nas áreas de cultura, esportes e artes, trans-
porte de passageiros, etc.). Os serviços que não estiverem contidos 
nessa lista e que sejam prestados a um destinatário no exterior não 
estarão sujeitos ao imposto sobre o valor agregado (nestes casos, é 
aplicado o denominado “princípio do local de recebimento”).

Entretanto, o direito à isenção de imposto para uma prestação de 
serviço desse tipo deve ser comprovado por meio dos documen-
tos legais, por exemplo, faturas, contratos, etc. O mesmo é válido 
para fornecimentos de exportação, nos quais é necessária uma 
comprovação de exportação oficial da alfândega para a isenção de 
imposto.

10.5.8 Atividades comerciais internacionais
As regras básicas descritas anteriormente do imposto sobre o valor 
agregado vigoram para uma empresa comercial da Suíça que com-
pra produtos de um fabricante estrangeiro e os vende a clientes de 
um terceiro país, sendo que os produtos são remetidos diretamen-
te a esses clientes da seguinte forma:

Atividades comerciais internacionais
(IMAGEM 43)

País terceiro

A * * País terceiro

OP

   Fatura 
   Entrega de mercadorias 

* Faturamento no exterior não sujeito à tributação pelo imposto sobre o 
valor agregado suíço

Fonte: ilustração própria



10.5.9 Empresas com sede no exterior
Empresas estrangeiras que fornecem mercadorias ou prestam ser-
viços na Suíça e desejam renunciar a isenção do imposto ou cujo 
valor está acima do valor limite mencionado no capítulo 10.5.1 
devem nomear um procurador domiciliado na Suíça para fins de 
tributação do valor agregado. Essas empresas podem aplicar dire-
tamente o imposto pré-pago. Empresas estrangeiras são isentas do 
imposto sobre o valor agregado se elas prestarem exclusivamente 
serviços isentos de tributação ou serviços conforme o princípio 
do local receptor (exceções são os serviços de telecomunicação ou 
eletrônicos para destinatários não tributáveis) ou fornecimento de 
eletricidade em cabos, gás pela rede de distribuição de gás natural 
e aquecimento urbano a pessoas sujeitas à tributação no país.

Empresários com residência no exterior e sem atividades sujeitas 
à tributação na Suíça têm direito a uma restituição do imposto 
sobre o valor agregado na Suíça, caso as suas atividades no exterior 
atendam às premissas de vendas tributáveis nos termos da lei de 
imposto sobre o valor agregado da Suíça, ou caso o país no qual 
a empresa tem a sua sede conceda a empresas suíças o mesmo 
tratamento (VAT Refund/processo de restituição do imposto sobre 
o valor agregado).

10.6 OUTROS IMPOSTOS

10.6.1 Imposto do selo
Geralmente, a tributação ocorre em transações legais específi-
cas, como na emissão de ações (imposto sobre a emissão) ou no 
comércio de valores mobiliários (imposto sobre a transferência de 
valores mobiliários).

O imposto sobre a emissão e o aumento de capital próprio de em-
presas suíças é de 1 % sobre o valor justo de mercado da quantia 
contribuída com uma isenção no primeiro milhão de francos suí-
ços de capital integralizado, seja feita em uma contribuição inicial 
ou subsequente.

A transferência de valores mobiliários suíços e estrangeiros no 
qual um comerciante suíço de valores mobiliários participa como 
partecontratante ou como intermediário está sujeita ao imposto 
suíço sobre o selo de transferências de valores mobiliários (muitas 
vezes denominado “imposto sobre a renda bruta de valores mo-
biliários”). Dependendo da residência do emitente (Suíça ou país 
estrangeiro), a taxa tributária é de 0,15 % ou 0,3 % e é calculada 
considerando-se os valores mobiliários negociados.

Os corretores suíços de títulos financeiros são definidos como 
qualquer pessoa envolvida profissionalmente com a compra ou 
venda de valores mobiliários, por sua própria conta ou por conta 
de outra pessoa, inclusive bancos suíços e outras instituições 
suíças similares a bancos. Além disso,, as empresas que mantêm 
valores mobiliários tributáveis cujos valores contábeis excedem 10 
milhões francos suíços e membros estrangeiros de uma bolsa de 
valores suíça (os chamados “Remote Members”) com referência a 
valores mobiliários suíços, que estão cotados na bolsa de valo-
res suíça, são considerados comerciantes de valores mobiliários 
suíços.

10.6.2 Imposto sobre bens de raiz
Os ganhos de capital sobre imóveis na Suíça estão sujeitos a um 
imposto territorial cantonal especial ou a imposto simples sobre 
a renda da pessoa jurídica, dependendo do sistema aplicado no 
cantão no qual o imóvel está localizado.

Além disso, na maioria dos cantões a transferência imobiliária está 
sujeita a um imposto sobre transferência de propriedade imóvel 
(imposto de transferência), sendo que no nível federal não há a in-
cidência de impostos desse tipo. Como regra geral, o imposto sobre 
transferência de propriedade é avaliado sobre o preço da compra 
ou sobre o valor tributável do imóvel e normalmente é pago pelo 
comprador do imóvel. Dependendo do cantão, a alíquota aplicável 
varia entre 3 % e 3 %.

Além disso, cerca metade dos cantões cobra sobre imóveis um 
“imposto patrimonial especial” que deve ser pago anualmente, 
além do imposto patrimonial geral. O imposto incide no local em 
que a propriedade está localizada e é avaliado sobre o valor de 
mercado ou tributável do imóvel, sem permissão de deduções de 
dívidas. As alíquotas tributárias aplicadas não excedem 0,3 %.

“Na Suíça, a alíquota do imposto sobre 
o valor agregado é de 7,7 %, a menor da 
Europa.”
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10.7 TRATADOS SOBRE DUPLA TRIBUTAÇÃO
Para minimizar o efeito da dupla tributação na Suíça e no exterior, 
a Suíça celebrou convenções tributárias cobrindo impostos diretos 
sobre a renda, com todos os importantes países industrializados 
e com muitos outros. A maioria dessas convenções tem como 
modelo os princípios da convenção-modelo da OCDE que define 
onde a renda ou os bens deverão ser tributados e também descreve 
o método para a eliminação da dupla tributação. A Suíça adotou 
o método de isenção tributária, isentando da tributação na Suíça 
a renda que pode ser alocada em um país estrangeiro. Os respec-
tivos rendimentos e ativos financeiros são utilizados apenas para 
calcular a alíquota de imposto aplicável (reserva de progressão). 
Em certas correntes de renda (dividendos, juros e taxas de licença), 
ambos os países, o país no qual a renda é obtida e o país de domi-
cílio do favorecido, têm o direito a tributá-los. Entretanto, a con-
venção para evitar a dupla tributação limita o direito de tributação 
do país-fonte, sendo que esse imposto-fonte é creditável contra o 
imposto recolhido no país de residência do beneficiado. Atual-
mente, mais de 80 convenções tributárias estão em vigor, além dos 
Acordos Bilaterais da UE que estão em vigor desde 1 de julho de 
2005. Uma vez que os acordos tributários suíços são tratados como 
convenções internacionais, eles geralmente substituem as regras 
federais e também cantonais/municipais.

Os tratados sobre dupla tributação da Suíça aplicam-se a pessoas 
(físicas e jurídicas) residentes em um ou nos dois países con-
tratantes. Conforme já mencionado na seção 10.3.5, as pessoas 
residentes na Suíça que solicitam a tributação com valor tabelado 
em geral qualificam-se também para o benefício do acordo. Entre-
tanto, algumas convenções fornecem condições especiais a serem 
observadas, a fim de beneficiar a partir de sua aplicação.

Fora os acordos tributários cobrindo impostos de renda diretos, a 
Suíça também firmou vários acordos tributários na área de impos-
to sobre herança. As negociações para um tratado de dupla tributa-
ção no que diz respeito ao imposto sobre doações não existe até o 
momento. Além disso, há alguns acordos referentes a profissionais 
que trabalham e residem em países fronteiriços diferentes, tribu-
tação do espaço aéreo internacional e de transporte e a situação 
fiscal de organizações internacionais e de seu quadro de pessoal.

10.8 PROPOSTA DE IMPOSTO 17
No momento, a Suíça está em processo de modernização de seu 
sistema tributário. O objetivo é oferecer um ambiente tributário 
atrativo para empresas e garantir que as modalidades de tributação 
estejam em conformidade com as práticas de tributação interna-
cionais em uso.

O Departamento Federal de Finanças (EFD) já preparou a proposta 
de imposto 17 (SV17). A reforma deve entrar em vigor somente a 
partir de 2020. Até lá, serão mantidas as atuais regras tributárias 
atrativas em todo território nacional.

Para obter informações atualizadas sobre a proposta de imposto 17 
acesse o site do Departamento Federal de Finanças.

www.efd.admin.ch > Proposta de imposto 17
Departamento Federal de Finanças (EFD)
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano

www.s-ge.com/corporate-taxation
Números e fatos sobre o tributação empresarial na Suíça 
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, russo, chinês, japonês

10.9 REGULAMENTAÇÕES PARA PREÇOS  
DE TRANSFERÊNCIA

De acordo com a legislação tributária suíça, as transações entre 
empresas do grupo devem ser realizadas em condições comuns de 
mercado (princípio da competência externa). A Suíça não tem uma 
legislação separada para a definição de preços de transferência e 
não planeja promulgar tal legislação no futuro próximo. Ao invés 
disso, as autoridades tributárias suíças seguem as regras de defini-
ção de preços de transferência da OCDE, para determinar se uma 
transação entre entidades coligadas foi realizada em conformidade 
com condições comuns do mercado. Na Suíça, não é necessário 
observar nenhuma exigência específica de documentação para 
propósitos de definição de preços de transferência. Entretanto, 
uma empresa que realiza negócios na Suíça deve sempre manter a 
documentação adequada para poder comprovar que as transações 
com entidades coligadas foram efetuadas em conformidade com 
as condições objetivas comuns do mercado.

www.efd.admin.ch
Departamento Federal de Finanças (EFD) 
Idiomas: alemão, inglês, francês, italiano 




