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:RIO DA FAZENDA

~/'l.iJ" - Directoria do Imposto de Renda,

Em :race do disposto no S 1. I do art.. lO I do Regula-
ment.oI os rendimentos suj eit.os ao pagament.o do impos-
t.o são os possuidos no t.errit.orionacional, em,virt.u-
de de actividades exercidas no todo ou em part.e den-
tro do paiz.

B.R. Rand, estabelecida nesta Capital com casa de
commissões e consignações, apresentou suas declarações de renda
para os exercicios de 1931, 1932 e 1933 e as respect.ivas~onstra-
ções da conta de Lucros e Perdas.

Ao proceder á revisão, a Directoria do Impost.o de Ren-
da tributou, como sujeitos ao imposto de que trata o artO 174,os
vencimentos do pessoal da agencia da :rirma em Buenos Ayres.

IndS:rerida sua reclamação contra esse lançamento sup-
plementar, recorre a interessada para este Conselho, preenchidas
as :rormalidades legaes.

Isto posto: e,
Considerando que, em :race do dispos~o no sI., .do art.

'10, do Regulamento, s6 os rendimentos possuidos no territorio na-
cional, em virtude de actividades exercidas;no todo ou em parte
dentro do paiz, estão sujeitos ao imposto;

.Considerando que as parcellas, computadas pela Repar-
tição, não const.ituem renda, e, portanto, não podem so:r:rrertri-
butação,
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M. F. - PAIMEIAO CONSELHO OE CONTRIBUINTES

acc. 4.394 -2-

Relator

Presidente

Accordam OS membros do 10 Conselho de Contribuintes,
por unanimidade de votos, em dar provimento ao r ecurso para ser
cancellado o lançamento supplementar.

10 Conselho de Contribuintes, em 28 de Maio de 1937

~<2"£ ••do4uu« -
v

/ f1.-.;.,~,Z;:"U>

Representante da Fazanda
Publica

Os Srs. Walter Gosling, Victor de Mattos e Magalhães Bravo vota-
ram pela conclusão.
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