
  

 

POSSÍVEIS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

PARTE III - TRIBUTAÇÃO DE FUNDOS FECHADOS 
 

PL 10.638/2018 

 

✓ Casa: Câmara dos Deputados 

✓ Autor: Poder Executivo – Jorge Rachid 

✓ Status da Tramitação: Última movimentação no dia 30/03/2020, requerimento de votação em 

regime de urgência. 

✓ Início da vigência: Ano-calendário posterior ao ano de aprovação da lei. 

✓ Síntese do Projeto: 

 

1. Incide a tributação periódica semestral, em maio e novembro (come-cotas), sobre os 

rendimentos dos fundos fechados às alíquotas vigentes quando da aprovação da lei. 

2. O primeiro evento tributário incidirá sobre os rendimentos acumulados ao longo da existência 

do fundo (estoque). 

3. A nova regulamentação não atinge os FII, FIDC, FIA, FIC-FIA, FIP, FIC-FIP, FIP-IE, e Fundos 

exclusivos de investidores não residentes. 

4. Fundos de Participação (FIP) considerados não entidades de investimento de acordo com 

regulamentação da CVM, serão tributados como Pessoas Jurídicas. 

 

 

PLS 336/2018 

 

✓ Casa: Senado Federal 

✓ Autor: Senador José Serra (PSDB/SP) 

✓ Status da Tramitação: Ainda sem prazo para votação. Aguardando emissão do relatório. 

✓ Relator: Senador Roberto Rocha 

✓ Início da vigência: Ano-calendário posterior ao ano de aprovação da lei 

✓ Síntese do Projeto:  

 

1. Incide a tributação periódica semestral, em maio e novembro (come-cotas), sobre os 

rendimentos dos fundos fechados às alíquotas vigentes quando da aprovação da lei. 

2. O primeiro evento tributário incidirá sobre os rendimentos acumulados ao longo da existência 

do fundo (estoque). 



  

 

3. A nova regulamentação não atinge os FII, FIDC, FIA, FIC-FIA, FIP, FIC-FIP, FIP-IE, e Fundos 

exclusivos de investidores não residentes. 

4. Fundos de Participação (FIP) considerados não entidades de investimento de acordo com 

regulamentação da CVM, serão tributados como Pessoas Jurídicas. 

5. Emenda do Senador Tasso Jereissati (PSDB/CE) prevê a cobrança do imposto somente sobre 

o ganho produzido a partir de janeiro do ano seguinte ao da aprovação da lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este material foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos” ou “XP”) tem caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser 

interpretado como sendo material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de 

alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os prazos, taxas e condições aqui contidas são meramente indicativas. As informações contidas 

neste relatório foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. A XP Investimentos não 

dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Este relatório também 

não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. Os instrumentos financeiros discutidos neste 

material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou 

necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, 

antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas 

informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material 

ou seu conteúdo. Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes 

da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja 

o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os 

clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 

3710. ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE 

INVESTIMENTO NO VAREJO. 


