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Prefácio
Bem-vindo ao Global Family Business 
Tax Monitor da KPMG Private Enterprise 
para 2020. Para esta edição nós 
realizamos uma pesquisa com 54 
países para examinar as implicações 
fiscais relacionadas à transferência de 
uma empresa familiar de uma geração 
para a próxima, por meio de herança e 
doação em vida. Este relatório oferece 
uma comparação exclusiva dos regimes 
tributários em diferentes jurisdições e 
também explora os principais fatores que 
impactam as transferências relacionadas 
à empresa familiar. 

O tema do relatório deste ano é “Traçando 
um caminho para o futuro”, uma tarefa 
que se tornou mais desafiadora agora 
do que nunca com o impacto contínuo 
do coronavírus. Infelizmente, todas as 
esperanças de que o vírus duraria pouco 
e causaria apenas uma contração de 
curto prazo na atividade econômica 
foram dissipadas. Atualmente está claro 
que o vírus terá implicações de longo 
prazo para as economias, a sociedade e 
as pequenas e grandes empresas. Os 
setores serão transformados, para melhor 
e para pior, como resultado do vírus e 
haverá mudanças duradouras em tudo, 
do comportamento do consumidor às 
cadeias de suprimentos.

Outro resultado crítico do enfrentamento 
das disrupções causadas pelo vírus 
provavelmente será a pressão contínua 
sobre as finanças dos governos 
para financiar programas e fornecer 
assistência. Conforme o papel dos 
governos aumenta, a necessidade de 
receitas fiscais adicionais provavelmente 
também aumentará. Não há dúvida de 
que o patrimônio das famílias será um 
dos lugares que as autoridades fiscais em 
todo o mundo vão explorar na sua busca 
por aumentar a receita. Nos próximos 

10 anos, estima-se que mais de US$ 15 
trilhões passarão de uma geração para 
a próxima.1 Os governos certamente 
enxergarão esse cenário como uma fonte 
potencial para reabastecer seus cofres.

Mesmo antes do impacto do coronavírus, 
as empresas familiares estavam sentindo 
a pressão que os governos estão sofrendo 
para obter receitas fiscais adicionais. A 
pressão política para aumentar os impostos 
sobre o patrimônio de maneira mais geral 
está aumentando.

Isso destaca a necessidade de as empresas 
familiares se planejarem e preparem para 
mudanças na tributação e outras dinâmicas 
que poderão afetar as transferências de 
suas empresas.

Existem crises que não podem ser 
totalmente imaginadas, muito menos 
planejadas adequadamente. É provável 
que muitas empresas, incluindo as 
empresas familiares, precisem trabalhar 
duro para sobreviver, e muitas serão 
modificadas significativamente como 
resultado do coronavírus.

Para cada empresa familiar no mundo, a 
mudança e a incerteza estão aumentando 
drasticamente em 2020.

A demografia também está em jogo 
na dinâmica da mudança das famílias 
proprietárias de empresas familiares. Os 
baby boomers proprietários de empresas 
estão chegando à idade de aposentadoria 
e uma nova geração está esperando para 
assumir as rédeas do negócio.

Nosso relatório revela que mudanças na 
legislação tributária que afetarão a sucessão 
de empresas familiares são iminentes 
ou estão sendo contempladas em várias 
jurisdições. Mesmo quando as empresas 
familiares são elegíveis para reivindicar 

Transferir uma empresa 
que sempre foi uma 
paixão pode ser um evento 
incrivelmente estressante. 
Se o objetivo é fazer a 
transição da propriedade 
e da administração para 
a próxima geração, há 
desafios específicos, entre 
eles entender e gerenciar o 
impacto fiscal. O planejamento 
antecipado, colocando uma 
estrutura de governança 
em vigor e trabalhando com 
um consultor qualificado 
para ajudar a navegar pelas 
mudanças e complexidades 
inevitáveis ao longo do 
caminho podem fazer a 
diferença para garantir que as 
necessidades e desejos da 
família sejam atendidos.*

Jonathan Lavender 
Diretor Global da 
KPMG Private 
Enterprise, KPMG 
International, 
Sócio da KPMG
em Israel

isenções e deduções favoráveis, os 
regulamentos complexos são geralmente, 
muitas vezes com requisitos onerosos que 
podem ser difíceis de navegar. Também 
pode haver diferenças locais significativas 
no que tange ao tratamento fiscal e aos 
requisitos, com regras específicas para 
estados e municípios.

Em resumo, as empresas familiares 
enfrentam um cenário tributário 
complexo e em rápida evolução que não 
é fácil de navegar.

Obviamente, os impostos são apenas 
parte da equação para as famílias que 
planejam fazer a transição de suas 
empresas. Elas também precisam 
avaliar o interesse e a capacidade 
da próxima geração, e das gerações 
subsequentes, de dar continuidade 
ao negócio. Uma certeza é que os 
descendentes da Geração Y e da 
Geração X trarão uma infinidade de 
experiências, educação, ideias e 
talentos diferentes para a mesa.

Conforme as empresas familiares 
se planejam para um futuro incerto, 
é importante dedicar algum tempo 
para analisar tudo o que elas trazem 
para a economia e a sociedade. As 
empresas familiares representam 
cerca de dois terços dos negócios 
mundialmente e até 90% ou mais das 
empresas em países individuais. Elas 
também representam a maior parte 
dos empregos na maioria dos países. 
A importância da empresa familiar é 
ampliada em um momento de crise 
como o que vivemos atualmente.

No entanto, apesar do valor que 
elas aportam de tantas maneiras, as 
estatísticas mostram que apenas cerca 
de 30 por cento das empresas familiares 

Jonathan Lavender 
Diretor Global, KPMG Private 
Enterprise, KPMG International, 
Sócio, KPMG em Israel

Tom McGinness 
Líder Global, 
KPMG Private Enterprise Family 
Business, Sócio,  KPMG Private 
Enterprise no Reino Unido

Olaf Leurs 
Sócio de Tax, 
KPMG Meijburg & Co, 
KPMG na Holanda

1  https :/ / w ww .wealthx.com/report/wealth-transfer-report-2019  

sobrevivem até a segunda geração, 
enquanto apenas uma pequena fração, 
de 12 por cento, ainda está funcionando 
na terceira geração. Há exceções, como 
na Alemanha, onde a forte cultura da 
empresa familiar contribuiu para uma 
maior longevidade dessas empresas. 
No entanto, do ponto de vista global, as 
empresas familiares multigeracionais 
não são a norma.

Com o enorme volume de capital 
investido em empresas familiares 
prestes a mudar de mãos nos próximos 
anos, esta é uma oportunidade para 
refletir sobre o que isso pode significar 
para a sociedade e as economias locais. 
Com os tipos certos de incentivos, 
as empresas familiares podem ajudar 
a impulsionar as economias locais e 
nacionais, permitindo-lhes investir e 
empregar mais residentes locais.

Para os proprietários de empresas 
familiares que estão pensando no futuro 
dos seus negócios, podemos dizer que 
agora é a hora de traçar seu caminho e 
se preparar.
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O que é novo?
Resumo: principais disposições e desenvolvimentos potenciais

Austrália
Doações ou outras transferências 
familiares (exceto por herança em 
decorrência de morte) são tratadas 
da mesma forma que vendas ao valor 
de mercado; basicamente, o mesmo 
que qualquer venda ‘normal’ de 
ativos de capital.

Bélgica
Uma empresa deve atender as 
qualificações específicas em termos de 
propriedade de ações e manutenção do 
capital após a transferência para se 
qualificar como uma empresa familiar e 
receber alíquotas de imposto favoráveis 
na transferência.

Brasil
A transferência de ativos por meio de doação ou 
herança está geralmente sujeita apenas ao 
Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação 
(ITCMD), que é definido em uma alíquota 
máxima de 8%. Uma proposta apresentada ao 
Senado Federal, que pode ser aprovada a 
qualquer momento, poderá elevar o ITCMD 
máximo para 20%.

França
Um acordo de 
compartilhamento (Pacte 
Dutreil) entre pai e filho é 
necessário para se beneficiar 
de uma isenção de 75 por 
cento do valor das ações 
transferidas. Isenção de 
100.000 euros a cada 15 anos 
para doações intrafamiliares.

Alemanha
Uma empresa familiar avaliada em 26 milhões 
de euros pode se qualificar para uma isenção 
de impostos de 85 ou 100 por cento. A 
isenção diminui um por cento a cada 750.000 
euros adicionais, tornando-se zero para 
empresas avaliadas em 90 milhões de euros 
ou mais. Uma isenção de impostos para 
doações para os filhos no valor de 400.000 
euros é concedida a cada 10 anos.  

Índia
A Índia descontinuou seu 
Imposto sobre Propriedades 
em 1985. No entanto, ainda há 
uma tendência de uma 
reintrodução potencial desde 
os últimos anos.

Irlanda
O limite de isenção de impostos sucessórios ou 
sobre doações de pais para filhos foi aumentado de 
320.000 para 335.000 euros. As empresas familiares 
podem se qualificar para uma isenção adicional 
dependendo da idade dos pais/proprietário da 
empresa, bem como da extensão e duração do 
envolvimento dos filhos na empresa.

Israel
A herança geralmente não está sujeita à tributação. As doações 
estão sujeitas a um imposto sobre ganhos de capital; porém, 
com isenção se o destinatário for um residente israelense. 
Modificações na legislação tributária foram feitas no que tange às 
estruturas de isenção de impostos, oferecendo maior flexibilidade 
às famílias na estruturação de empresas familiares.

Itália
O regime tributário italiano favorece 
o planejamento da sucessão 
familiar, com imposto mínimo ou 
zero para as transferências 
intrafamiliares da empresa familiar 
por herança ou doação.’

México
A transmissão da empresa 
familiar por herança ou doação é 
isenta de impostos. No entanto, 
é importante considerar que em 
alguns estados, para os imóveis 
que fazem parte da empresa, 
pode ser obrigatório o 
recolhimento do “Imposto 
sobre Transmissão de Capital” 
e/ou “Imposto sobre Aquisição 
de Imóveis”.

Holanda
As isenções aplicam-se apenas a ativos de 
empresas que fizeram parte do negócio 
pelo menos cinco anos antes de uma 
transferência por doação, um ano em caso 
de morte, e as ações devem ser mantidas e 
a empresa continuada por pelo menos 
cinco anos após a transferência. O imposto 
de renda não está isento, mas é diferido 
para a próxima geração. Há uma pressão 
política para reduzir a isenção atual de 83% 
do imposto sobre doações e sucessório.

Rússia
Não há imposto sobre sucessão, imposto 
sobre a transferência de bens imóveis 
(RETT), doações e intrafamiliares. Além 
disso, as sucessões também não estão 
sujeitas ao imposto de renda pessoal. 
Oportunidades específicas de planejamento 
tributário podem ser consideradas, 
dependendo dos planos futuros do sucessor 
para a empresa.

África do Sul
As obrigações fiscais para a transmissão de empresas 
familiares por herança ou doação podem ser excessivas, 
dependendo do valor da empresa. Apesar das mudanças na 
legislação tributária da África do Sul com relação ao uso de 
trustes como veículos para manter os ativos familiares, é 
evidente que os benefícios não fiscais dos trustes 
ainda são válidos.

Coreia do Sul
Um plano de reforma 
para a transferência 
de empresas familiares
vai encurtar o período 
pós-gestão de 10 para
7 anos e a obrigação de manter a indústria, 
empregos e ativos será flexibilizada. O plano visa 
ampliar o uso do sistema de dedução de empresas 
familiares, visando estimular a sucessão e 
incentivar o emprego e o investimento.

Espanha
Os termos de tributação variam muito 
entre as várias regiões autônomas. 
Atualmente, não há um cronograma ou 
programa para unificar o tratamento 
tributário sobre heranças e doações. O 
novo governo planeja introduzir emendas 
legislativas que podem aumentar as 
alíquotas de impostos, como o aumento 
do imposto de renda pessoal (PIT) sobre 
ganhos de capital, de 23% para 27%.

Reino Unido
Um documento publicado pelo Office of 
Tax Simplification em julho de 2019 propôs 
uma série de mudanças que afetariam a 
isenção da propriedade das empresas, 
potencialmente isentando as 
transferências e obtendo um aumento de 
ganhos de capital após a morte.  Em 
função da isenção do imposto sobre 
herança (IHT), há flexibilidade para o 
planejamento com ações de empresas 
familiares, usando trustes ou estruturas de 
empresas para manter suas participações 
nos negócios para fins de planejamento 
da sucessão para as gerações futuras.

EUA
A exclusão para doações e espólios tributáveis foi 
elevada para US$ 10 milhões, com uma correção 
da inflação anual, a partir de 2017, mas com uma 
cláusula de caducidade em 2026. Em 2019, a 
Receita Federal (IRS) emitiu normas esclarecendo 
como o imposto seria administrado, de maneira 
que se uma doação for realizada com a exclusão 
aumentada e o doador morrer após a exclusão ser 
reduzida, não haverá devolução ou recuperação 
dos impostos calculados com a exclusão maior.
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Perspectiva tributária 
global das empresas 
familiares

Não é exagero dizer que as empresas 
familiares são a base da economia 
global. As empresas familiares 
representam dois terços ou mais das 
empresas mundialmente, contribuindo 
com 70 a 90% do PIB global anual e 50 
a 80% do emprego.2

Cada uma dessas empresas familiares 
enfrenta um conjunto único de 
desafios. Um dos mais difíceis é o que 
acontece à empresa quando o líder ou 
os líderes da empresa familiar falecem 
ou decidem se aposentar. O que já era 
uma questão premente para a geração 
dos baby boomers de proprietários de 
empresas que estão envelhecendo 
tornou-se ainda mais urgente com o 
impacto da COVID-19.

Conforme as famílias enfrentam as 
decisões inevitáveis sobre o que 
acontecerá com a empresa familiar, 
a tributação é um fator importante a 
ser considerado. Ele pode influenciar 
como a empresa deve ser transferida 
para a próxima geração, se deve ser 
transferida ou se a sua venda a um 
terceiro faz mais sentido do ponto de 
vista financeiro.

O Global Family Business Tax Monitor 
2020 da KPMG Private Enterprise Global 
destaca as grandes discrepâncias no 
tratamento tributário de empresas 
familiares em todo o mundo e 
reflete os desafios de planejamento 
que cada família enfrenta ao tentar 
gerenciar a carga tributária associada à 
transferência de uma empresa.

A carga tributária varia 
amplamente de acordo com 
a jurisdição

Talvez o tema mais consistente 
nos vários tratamentos tributários 
aplicados pelas diferentes 
jurisdições à transmissão de 
empresas familiares seja que 
o tratamento é totalmente 
inconsistente. É difícil tirar 
conclusões amplas regionalmente ou 
de acordo com outros fatores, como 
o tamanho do país, muito menos 
fazer suposições globais.

De maneira geral, as economias 
maiores e mais antigas tendem 
a ter regimes tributários com 
alíquotas de impostos maiores e 

requisitos mais complicados para 
isenções. No entanto, esse não é 
o caso universalmente. Também há 
economias emergentes com regras 
tributárias significativas e complexas

Dos 54 países pesquisados para 
o relatório, 14 têm um imposto 
sucessório específico aplicável 
à transmissão intrafamiliar de 
uma empresa familiar, avaliado 
em 10 milhões de euros, 15 
incluindo os EUA, que aplica um 
imposto sobre o patrimônio para 
heranças de empresas familiares. 
Dezesseis países têm um imposto 
sobre doações que se aplica a 
transferências em vida de uma 
empresa de 10 milhões de euros.

Dos 10 principais países pesquisados 
com os maiores PIBs, há quatro 
(China, Índia, Itália e Rússia) que 
não têm imposto sobre doações ou 
sucessório aplicável à transferência 
de uma empresa familiar. Os outros 
seis (Estados Unidos, Alemanha, 
Reino Unido, França, Brasil e Canadá) 
têm impostos que se aplicam tanto 
a transferências em vida quanto em 
caso de morte. Os EUA, Alemanha, 
França e Brasil têm impostos sobre 
doações e sucessórios ou sobre o 
patrimônio que são aplicáveis. O 
Reino Unido mantém um imposto 
sucessório e aplica o imposto 
sobre ganhos de capital a algumas 
transferências em vida, com 
isenções disponíveis para algumas 
doações, enquanto o Canadá tem 
um imposto de renda pessoal sobre 
ganhos de capital para heranças e 
transferências em vida.

Os EUA têm uma das alíquotas de 
impostos mais altas do mundo para 
a transferência de uma empresa 
familiar de € 10 milhões, por doação 
ou herança, antes das isenções. 
Após as isenções, a tributação 

das empresas familiares torna-se 
muito mais competitiva nos Estados 
Unidos e mais baixa do que várias 
jurisdições. O tratamento fiscal mais 
vantajoso após as isenções depende, em 
certa medida, do tamanho da empresa.

Em outras partes das Américas, o 
Canadá oferece uma carga tributária 
apenas cerca da metade do imposto 
dos EUA antes das isenções para 
a transferência de uma empresa 
familiar de 10 milhões de euros, mas 
com a transferência tributada como 
renda pessoal, os EUA mantêm uma 
vantagem significativa após as isenções. 
No entanto, devemos observar que 
as empresas familiares americanas 
atualmente estão se beneficiando de 
uma disponibilidade de isenção de US 
$ 10 milhões (indexada pela inflação), 
que expirará após 2025. Resta saber se 
os EUA manterão a isenção ou se essa 
vantagem fiscal será perdida.

Na Europa, as maiores economias não 
têm necessariamente os impostos mais 
altos para a transferência de uma empresa 
familiar. França, Reino Unido, Holanda, 
Espanha e Irlanda têm o imposto mais 
alto para transferência por morte antes 
das isenções. Este grupo, exceto o Reino 
Unido, também tem os maiores impostos 
sobre transferências por doação. No 
entanto, as alíquotas de imposto efetivas 
caem drasticamente para todos os países 
após as isenções, com o Reino Unido caindo 
efetivamente para zero. Entretanto, como 
ocorre com os EUA, mudanças potenciais 
estão no horizonte para o Reino Unido, que 
podem reduzir ou eliminar as isenções.

A França é um bom exemplo dos 
benefícios que as empresas familiares 
podem obter com um planejamento adequado 
para aproveitar as vantagens disponíveis. 
Embora a alíquota de imposto seja muito 
alta — 45 a 50% — vários incentivos e 
concessões são oferecidos, que podem 
reduzir a alíquota efetiva para 15 a 25%.

A transição do controle da 
administração para a próxima 
geração deve ser discutida 
abertamente, para que a empresa 
possa ser administrada de maneira 
estável após a herança. 

O planejamento avançado também 
é necessário para aproveitar as 
vantagens disponíveis para impostos 
sobre doações e sucessórios

Jueun Kang
Gerente, 

KPMG en Corea del Sur

2 Por Massis A., Frattini F., Majocchi A., Piscitello L. (2018). Family firms in the global economy: Toward a deeper understanding of internationalization determinants, processes 
and outcomes. Global Strategy Journal, citing Family Firm Institute

Agora é o momento de as 
famílias analisarem sua estrutura 
de negócios para que, caso 
haja mudanças regulatórias ou 
tributárias, o que esperamos, 
estejam preparadas para serem 
as mais flexíveis possíveis em 
caso de retirada de isenções ou 
outras mudanças. Também é o 
momento de garantir que haja 
uma governança efetiva em toda a 
família e na empresa. Isso começa 
com uma constituição familiar que 
estabelece seu propósito e visão 
compartilhados para a empresa, 
além de definir os parâmetros para 
os papéis familiares e como as 
decisões são tomadas.

Tom McGinness
Líder Global,  
KPMG Private Enterprise 
Family Business, 
Socio, KPMG Private 
Enterprise en el Reino Unido
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Notavelmente, a Itália, a oitava maior 
economia do mundo, tem uma das 
cargas tributárias mais baixas da Europa 
para transferências de empresas, com 
nenhum imposto realizado para os casos 
de empresas apresentados no nosso 
relatório. O passivo fiscal na Alemanha 
também cai para zero após as isenções 
para transferência intrafamiliar de uma 
empresa de 10 milhões de euros por 
herança ou doação, refletindo a forte 
cultura de empresas familiares do país. No 
entanto, as empresas familiares maiores 
não recebem o mesmo tratamento 
favorável. Para a transferência de uma 
empresa de 100 milhões de euros, seja por 
herança ou doação, a Alemanha tem uma 
das cargas fiscais mais altas da Europa, 
mesmo após as isenções.

Na região da Ásia-Pacífico, a Coreia do Sul 
destaca-se por ter a maior alíquota fiscal 
na região e uma das maiores no mundo 
para a transferência de uma empresa 
familiar. Para uma transferência por 
morte de uma empresa de 10 milhões 
de euros, o imposto será reduzido a zero 
com a isenção de 20 bilhões de KRW 
(aproximadamente 14,2 milhões de 
euros) caso o herdeiro estiver na empresa 
familiar por pelo menos 10 anos.

Essa isenção não se aplicaria a uma 
empresa maior, de 100 milhões de euros.

Não houve mudanças na política 
tributária da China no que tange à 
sucessão de empresas familiares; 
atualmente, a China não impõe nenhum 
imposto sobre doações ou sucessório.

A Austrália também não tem um 
imposto sobre o patrimônio ou doação 
separado atualmente.

Na África, a África do Sul tem 
alíquotas de imposto muito altas 
para a transferência de uma empresa 
familiar, com isenção ou deduções 
muito limitadas para reduzir a carga 
tributária em comparação com o que 
outras jurisdições oferecem. Por outro 
lado, a Nigéria não cobra imposto sobre 
doações ou sucessório; pode haver 
uma taxa aplicável para registrar uma 
empresa que é transferida para um novo 
membro da família.

As obrigações fiscais na África 
do Sul podem ser excessivas, 
dependendo do valor da 
empresa familiar. Dessa forma, 
o planejamento e a estruturação 
adequados do investimento 
na empresa familiar devem 
ser considerados à luz das 
implicações tributárias para 
uma gestão otimizada da carga 
tributária. Apesar das mudanças na 
legislação tributária sobre o uso de 
trustes como veículos para manter 
ativos familiares, os benefícios 
não fiscais dos trustes ainda são 
válidos.

Alan Barr
Sócio, 
KPMG Private Enterprise 
na África do Sul

8 9Global family business tax monitor Global family business tax monitor
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Estudo de caso 1

Sucessão de 
empresa familiar — 
€ 10 milhões
Erik Jackson foi proprietário da empresa da sua 
família, a Jackson Networks, por mais de 10 
anos. Ele investiu € 1 milhão para estabelecer 
a empresa e trabalhou muito ao longo dos anos 
para construí-la. 

O balanço atual é mostrado abaixo. A empresa 
atualmente está avaliada em € 10 milhões em 
uma base de terceiros (que inclui € 5 milhões 
de ágio), observadas condições equânimes 
de mercado. Todos os ativos da empresa são 
utilizados para os fins do negócio.

A esposa de Erik, Jennifer, morreu em 2012, e ele 
tinha uma filha, Lianne, de 35 anos. Quais são as 
implicações fiscais:

1. Se Erik infelizmente falecer no início de 2020 e 
no seu testamento ele tivesse solicitado que 
a empresa fosse transferida para Lianne, que 
pretende continuar o negócio pelos próximos 10 
anos ou mais?

2. Se Erik, que está envelhecendo e deseja se 
aposentar, doa a Jackson Networks para sua 
filha Lianne, que pretende continuar o negócio 
por pelo menos 10 anos ou mais? A doação não 
está relacionada a nenhum emprego de Lianne 
no negócio.

Os resultados de 54 países, regiões e jurisdições 
cobertos por esta pesquisa, antes e depois das 
isenções disponíveis, estão resumidos nas páginas 
seguintes, nas figuras 1a, 1b, 1c, 1d, 1e e 1f. Os 
principais destaques e conclusões dos resultados 
estão resumidos na página 50.

Balanço da Jackson Networks na data de 
transferência

Instalação de produção (imóveis): € 3.000.000

Estoques: € 2.000.000

Valores a receber: € 2.000.000

Caixa (utilizado no negócio): € 1.000.000

Total do ativo: € 8.000.000

Capital acionário: € 1.000.000

Reservas distribuíveis: € 4.000.000

Dívida bancária: € 3.000.000

Total do passivo: € 8.000.000

Estados Unidos
(Estado com impostos elevados — Minnesota)

4.739.888
903.525

Estados Unidos
(Estado com imposto reduzido — Maine)

4.551.066
422.184

*Australia

Países Baixos

*México

Alemanha

Canadá

Portugal

*Croácia

*Suécia

*Rússia

*Israel

*Uruguai

* Kuwait

*Hungria

*Barbados

*Eslováquia

*China

*Omán
*Hong Kong (SAR), China

*Polônia

Finlândia

Grecia Chipre

Malta

*Itália

Noruega

*Jordán

Áustria

*Paquistão

*Suiza

*República Tcheca

*Luxemburgo

*Gibraltar

Tunísia

*Índia

 2.599.030
2.268.259

França
 4.262.394

 887.394

*Ilhas do Canal

África do Sul
3.641.944
3.560.167

Espanha
3.497.177

110.769

Bélgica
2.652.000
  300.000

Nigéria
1.500.000
  500.000

25.000
—

Colômbia
100.000
96.743

Brasil
 400.000

   —

Argentina
 125.000

   123.865

Venezuela
  38
  —

3.873.138
268.882

Irlanda
3.300.000
 219.450

— 
1.000.000

2.300.000
—

 95.250
  63.750

 956.500
  956.500

  600.000
—

 500.000
  492.500

 1.290.000  
340.000

62.491
 —

Vietnã
99.961

— Filipinas
67.500
62.176

Coreia do Sul

Arábia Saudita
 1.800.000
1.000.000

República 
Democrática 
do Congo

 30.000
—

Reino Unido
4.000.000

—

*Romênia

Tailândia
 —

350.509

4.321.344
—

imposto devido 
antes das isenções
imposto devido 
após isenções

*Este país/jurisdição não aplica impostos sobre 
  a transferência de uma empresa familiar sobre herança.

> € 3 milhões € 1–3 milhões <€ 1 milhão

Global family business tax monitor10

Figura 1a: Comparação de país/região/
jurisdição do tratamento tributário 
antes e após a aplicação de isenções 
e benefícios em uma transferência de 
empresa familiar na aposentadoria.

Esta figura mostra uma visão geral 
dos impostos cobrados em 54 países, 
regiões e jurisdições pesquisados 
sobre uma transferência de empresa 
familiar de 10 milhões de euros na 
aposentadoria, antes e após aplicar 
quaisquer isenções e benefícios 
disponíveis.
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Transferencia de la empresa familiar por herencia Figura 1b: 
impuesto adeudado antes de las exenciones  

EUA (estado com impostos elevados – Minnesota)
EUA (estado com impostos reduzidos – Maine)

Canadá
Brasil

Argentina
Colômbia

Venezuela
Barbados

México
Uruguai
França

Reino Unido
Holanda

África do Sul
Espanha

Irlanda
Bélgica

Alemanha
Arábia Saudita

Nigéria
Finlândia

Grécia
Chipre
Malta

Áustria
Noruega

República Democrática do Congo
Tunísia

Ilhas do Canal
Croácia

República Tcheca
Gibraltar
Hungria

Índia
Israel
Itália

Jordânia
Kuwait

Luxemburgo
Omã

Paquistão
Polônia

Portugal
Romênia

Rússia
Eslováquia

Suécia
Suíça

Coreia do Sul
Vietnã

Filipinas
Austrália

China
Hong Kong (SAR), China

Tailândia

0
Pais/região/jurisdição

EMA

Américas

 2.000.0001.000.000  3.000.000  4.000.000  5.000.000 Imposto devido em euros

>€ 3 milhões € 1-3 milhões <€ 1 milhão

ASPAC

Transferencia de la empresa familiar por herencia Figura 1c: 
impuesto adeudado después de las exenciones

Canadá
EUA (estado com impostos elevados – Minnesota)

EUA (estado com impostos reduzidos – Maine)
Argentina
Colômbia
Barbados

Brasil
México
Uruguai

Venezuela
África do Sul

Arábia Saudita
Portugal

Grécia
França
Nigéria

Malta
Finlândia

Bélgica
Holanda

Irlanda
Espanha

Áustria
Ilhas do Canal

Croácia
Chipre

República Tcheca
República Democrática do Congo

Alemanha
Gibraltar
Hungria

Índia
Israel
Itália

Jordânia
Kuwait

Luxemburgo
Noruega

Omã
Paquistão

Polônia
Romênia

Rússia
Eslováquia

Suécia
Suíça

Tunísia
Reino Unido

Tailândia
Filipinas
Austrália

China
Hong Kong (SAR), China

Coreia do Sul
Vietnã

Pais/região/jurisdição

EMA

0  2.000.0001.000.000  3.000.000  4.000.000 Imposto devido em euros

ASPAC

Américas

>€ 3 milhões € 1-3 milhões <€ 1 milhão

Transferência de empresa familiar por herança Figura 1b: 
imposto devido antes das isenções

Transferência de empresa familiar por herança Figura 1c:
imposto devido após isenções
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imposto devido 
antes das isenções 

imposto devido 
após isenções

Austrália

Países Baixos

*México

Alemanha

Canadá

Portugal

*Croácia

*Suécia

*Rússia

Israel

  Uruguai
*Kuwait

*Hungria

  Barbados

*Eslováquia

*China

*Omã
* Hong Kong (SAR), China

*Polônia

Finlândia

Grécia Chipre

Malta

*Itália

Noruega

*Jordão

Áustria

 *Paquistão

>€ milhões € 1–3 milhões <€ 1 milhão

*Suíça

*República Tcheca

Luxemburgo

  Gibraltar

*India

*Este país/jurisdição não aplica impostos 
  sobre a transferência de uma empresa 
  familiar na herança.

 2.430.000
2.268.259

França
 4.262.394

 887.394

*Ilhas do Canal 

África do Sul
3.653.817
3.651.849

Espanha
4.646.057

110.769

Bélgica
300.000

  0.01

Nigéria
1.000.000

—

Colômbia
100.000
97.863

Brasil
 400.000

   —

Argentina
 125.000

   123.865

Venezuela
  83
  —

3.876.224
271.795

Irlanda
3.367.000

 315.160 

— 
1.000.000

2.300.000
—

 95.250
  63.750

 956.500
  956.500

  600.000
—

 500.000
  150.000

 1.162.000  
312.000

62.491
 —

Vietnã
99.961

— Filipinas
67.500
67.234

Coreia do Sul

Arábia Saudita
 1.800.000
1.000.000

República 
Democrática
do Congo

 3.030.000
—

Reino Unido
1.800.000

—

*Romênia

Tailândia
 —

470.102

 2.115.000
—

349.436
—

102.956
  102.956

  20.000
—

  2.964.927
—

180.000
  180.000

 240.000
—

4.488.876
1.995.815

Estados Unidos
(Estado com impostos elevados — Minnesota)

3.951.066
—

Estados Unidos
(Estado com imposto reduzido — Maine)

3.951.066
—

Tunísia
8
8
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Figura 1d: Comparação de país/região/
jurisdição do tratamento tributário 
antes e após a aplicação de isenções 
e benefícios em uma transferência de 
empresa familiar na aposentadoria.

Esta figura mostra uma visão geral 
dos impostos cobrados em 54 países, 
regiões e jurisdições pesquisados 
sobre uma transferência de empresa 
familiar de 10 milhões de euros na 
aposentadoria, antes e após aplicar 
quaisquer isenções e benefícios 
disponíveis.
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EUA (estado com impostos elevados – Minnesota)
EUA (estado com impostos reduzidos – Maine)

Canadá
Brasil

Argentina
Colômbia

Venezuela
Barbados

México
Uruguai
França

Reino Unido
Holanda

África do Sul
Espanha

Irlanda
Bélgica

Alemanha
Arábia Saudita

Nigéria
Finlândia

Grécia
Chipre
Malta

Áustria
Noruega

República Democrática do Congo
Tunísia

Ilhas do Canal
Croácia

República Tcheca
Gibraltar
Hungria

Índia
Israel
Itália

Jordânia
Kuwait

Luxemburgo
Omã

Paquistão
Polônia

Portugal
Romênia

Rússia
Eslováquia

Suécia
Suíça

Coreia do Sul
Vietnã

Filipinas
Austrália

China
Hong Kong (SAR), China

Tailândia

Transferencia de empresa familiar en la jubilación - Figura 1E:
impuesto adeudado antes de las exenciones

EMA

Américas

0  2.000.000  3.000.000 4.000.0001.000.000 5.000.000

>€ 3 milhões € 1–3 milhões <€ 1 milhão

ASPAC

Pais/região/jurisdição
Imposto devido em €

Transferencia de empresa familiar en la jubilación - Figura 1f:
impuesto adeudado después de las exenciones

Canadá
Argentina
Colômbia

Brasil
Barbados

México
EUA (estado com impostos elevados – Minnesota)

EUA (estado com impostos reduzidos – Maine)
Uruguai

Venezuela
África do Sul

Arábia Saudita
Portugal

Grécia
França
Irlanda

Finlândia
Holanda

Luxemburgo
Malta

Espanha
Gibraltar

Áustria
Tunísia
Bélgica

Ilhas do Canal
Croácia
Chipre

República Tcheca
República Democrática do Congo

Alemanha
Hungria

Índia
Israel
Itália

Jordânia
Kuwait
Nigéria

Noruega
Omã

Paquistão
Polônia

Romênia
Rússia

Eslováquia
Suécia
Suíça

Reino Unido
Coreia do Sul

Tailândia
Filipinas
Austrália

Vietnã
Hong Kong (SAR), China

China

EMA

Américas

0  2.000.0001.000.000  3.000.000  4.000.000

ASPAC

Pais/região/jurisdição
Imposto devido em €

>€ 3 milhões € 1–3 milhões <€ 1 milhão

Transferência de empresa familiar na aposentadoria - Figura 1e: 
imposto devido antes das isenções

Transferência de empresa familiar na aposentadoria - Figura 1f: 
imposto devido após isenções
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Estudo de caso 2

Sucessão de 
empresa familiar — 
€ 10 milhões
Erik Jackson foi proprietário da empresa da sua família, 
a Jackson Networks, por mais de 10 anos. Ele investiu 
€ 10 milhões para estabelecer a empresa e trabalhou 
muito ao longo dos anos para construí-la. O balanço 
atual é mostrado abaixo. A empresa atualmente está 
avaliada em € 100 milhões em uma base de terceiros 
(que inclui € 5 milhões de ágio), observadas condições 
equânimes de mercado. Todos os ativos da empresa 
são utilizados para os fins do negócio.condiciones 
justas de mercado. Todos los activos de la empresa se 
usan con fines comerciales.

Países Baixos

*México

Alemanha

Canadá

Portugal

*Croácia

*Suécia

*Rússia

*Kuwait

*Hungria

*Eslováquia

*China

*Omã

*Polônia

Finlândia

Grécia Chipre

Malta

*Itália

Noruega

*Jordão

Áustria

*Paquistão

*Suíça

*República Tcheca

*Índia

25.994.531
24.138.259

França
 44.762.394
 11.012.394

*Ilhas do Canal  

África do Sul
37.301.944

 36.995.167

Espanha
36.344.393

1.628.123

Bélgica
26.952.000

3.000.000

*Gibraltar

*Luxemburgo
*Uruguai

Nigéria
15.000.000
  5.000.000

Colômbia
1.000.000

996.743

Brasil
 4.000.000

   —

Argentina
 1.250.000

   1.248.865

Venezuela
  375

  —

*Barbados

38.883.138
3.156.757

Irlanda
33.000.000
 3.189.450

— 
10.000.000

30.000.000
29.880.000

1.040.250  
1.008.750

 9.956.500
  9.956.500

*Israel

  6.000.000
—

*Hong Kong (SAR), China

 5.000.000
  4.992.500

 13.260.000
  3.760.000

636.241
 —

Vietnã
999.961

— Filipinas
675.000
669.676

47.971.344
40.525.489

*Austrália

Coreia do Sul

Arábia Saudita
 18.000.000
10.000.000

República 
Democrática
do Congo

 300.000
—

Reino Unido
40.000.000

—

*Romênia

Tailândia
 —

4.850.509

imposto devido 
antes das isenções
imposto devido 
após isenções

*Este país/jurisdição não aplica impostos sobre 
  a transferência de uma empresa familiar sobre herança.

> € 3 milhões € 1–3 milhões <€ 1 milhão

Estados Unidos
(Estado com impostos elevados — Minnesota)

49.379.888
44.937.929

Estados Unidos
(Estado com imposto reduzido — Maine)

47.151.067
42.494.593

Tunísia
250.000

—
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Balanço da Jackson Networks na data de 
transferência

Instalação de produção (imóveis): € 30.000.000

Estoques: € 20.000.000

Valores a receber: € 20.000.000

Caixa (utilizado no negócio): € 10.000.000

Total do ativo: € 80.000.000

Capital acionário: € 10.000.000

Reservas distribuíveis: € 40.000.000

Dívida bancária: € 30.000.000

Total do passivo: € 80.000.000

A esposa de Erik, Jennifer, morreu em 2012, e ele 
tinha uma filha, Lianne, de 35 anos. Quais são as 
implicações fiscais:

1. Se Erik infelizmente falecer no início de 2020 e 
no seu testamento ele tivesse solicitado que 
a empresa fosse transferida para Lianne, que 
pretende continuar o negócio pelos próximos 10 
anos ou mais?

2. Se Erik, que está envelhecendo e deseja se 
aposentar, doa a Jackson Networks para sua filha 
Lianne, que pretende continuar o negócio por 
pelo menos 10 anos ou mais? A doação não está 
relacionada a nenhum emprego de Lianne no 
negócio.

Os resultados de 54 países, regiões e jurisdições 
cobertos por esta pesquisa, antes e depois das 
isenções disponíveis, estão resumidos nas páginas 
seguintes, nas figuras 1a, 1b, 1c, 1d, 1e e 1f. Os 
principais destaques e conclusões dos resultados 
estão resumidos na página 50.

Figura 2a: Comparação de país/região/
jurisdição do tratamento tributário 
antes e após a aplicação de isenções 
e benefícios em uma transferência de 
empresa familiar por meio de herança.

Esta figura mostra uma visão geral 
dos impostos cobrados em 54 países, 
regiões e jurisdições pesquisados 
sobre uma transferência de empresa 
familiar de 100 milhões de euros por 
meio de herança, antes e após aplicar 
quaisquer isenções e benefícios 
disponíveis.
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Transferência de empresa familiar por herança - Figura 2B: 
imposto devido antes das isenções

EUA (estado com impostos elevados – Minnesota)
EUA (estado com impostos reduzidos – Maine)

Canadá
Brasil

Argentina
Colômbia

Venezuela
Barbados

Uruguai
México
França

Reino Unido
Holanda

África do Sul
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Irlanda
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Arábia Saudita

Nigéria
Finlândia

Grécia
Chipre
Malta

Áustria
Noruega

República Democrática do Congo
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Croácia

República Tcheca
Gibraltar
Hungria

Índia
Israel
Itália

Jordânia
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Omã

Paquistão
Polônia
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Romênia

Rússia
Eslováquia

Suécia
Suíça

Coreia do Sul
Vietnã

Filipinas
Austrália

China
Hong Kong (SAR), China

Tailândia

 20.000.00010.000.0000  30.000.000  40.000.000  50.000.000Pais/região/jurisdição

EMA

Américas

Imposto devido em euros
>€ 3 milhões € 1-3 milhões <€ 1 milhão

ASPAC

Transferência de empresa familiar por herança
impuesto adeudado después de las exenciones

EUA (estado com impostos elevados – Minnesota)
EUA (estado com impostos reduzidos – Maine)

Canadá
Argentina
Colômbia
Barbados

Brasil
México
Uruguai

Venezuela
África do Sul

Alemanha
França

Arábia Saudita
Portugal

Grécia
Nigéria

Malta
Finlândia

Irlanda
Holanda
Bélgica

Espanha
Áustria

Ilhas do Canal
Croácia
Chipre

República Tcheca
República Democrática do Congo

Gibraltar
Hungria

Índia
Israel
Itália

Jordânia
Kuwait

Luxemburgo
Noruega

Omã
Paquistão

Polônia
Romênia
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Suíça
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Reino Unido

Coreia do Sul
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Austrália

China
Hong Kong (SAR), China

Vietnã

0  20.000.00010.000.000  30.000.000 50.000.000 40.000.000

Américas

EMA

Imposto devido em euros

ASPAC

Pais/região/jurisdição
>€ 3 milhões € 1-3 milhões <€ 1 milhão

Transferência de empresa familiar por herança- Figura 2c: 
imposto devido após isenções

Transferência de empresa familiar por herança- Figura 2b:
imposto devido antes das isenções
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Países Baixos

*México

Alemanha

Canadá

Portugal

*Croácia

*Suécia

*Rússia

*Kuwait

*Hungria

*Eslováquia

*China

*Omã

*Polônia

Finlândia

Grécia Chipre

Malta

*Itália

Noruega

*Jordão

Áustria

 *Paquistão

*Suíça

*República Tcheca

*India

24.300.000
24.138.259

França
 44.762.394
 11.012.394

*Ilhas do Canal

África do Sul
37.313.817
 37.311.849

Espanha
47.843.273
1.628.123

Bélgica
3.000.000

—

3.499.436
—

Gibraltar

Luxemburgo

Uruguai
Nigéria

1.000.000
  —

Colômbia
1.000.000

997.863

1.047.956
1.047.956

1.800.000
1.800.000

2.400.000
—

Brasil
 4.000. 000

   —

Argentina
 1.250.000

   1.248.865

Venezuela
  825

  —

Barbados

38.886.224
3.159.670

Irlanda
33.670.000 
 4.155.460

— 
10.000.000

30.000.000
29.880.000

1.040.250  
1.008.750

 200.000
  —

 29.694.927
  —

Israel

  6.000.000
—

Hong Kong (SAR), China

 5.000.000
  1.500.000

 11.872.000
  3.372.000

9.956.500  
9.956.500

636.241
 —

Vietnã
999.961

— Filipinas
675.000
674.734

48.138.876
45.644.131

21.150.000
—

Austrália

Coreia do Sul

Arabia Saudita
 18.000.000
10.000.000

República 
Democrática 
del Congo

 3.300.000
—

Reino Unido
18,000,000

—

*Romênia

Tailândia
 —

4.970.102

imposto devido 
antes das isenções
imposto devido 
após isenções

*Este país/jurisdição não aplica impostos sobre 
  a transferência de uma empresa familiar sobre herança.

> € 3 milhões € 1–3 milhões <€ 1 milhão

Estados Unidos
(Estado com impostos elevados — Minnesota)

39.951,066
35.763.707

Estados Unidos
(Estado com imposto reduzido — Maine)

39.951.066
35.763.707

Tunísia
8
8
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Figura 2d: Comparação de país/região/
jurisdição do tratamento tributário 
antes e após a aplicação de isenções 
e benefícios em uma transferência de 
empresa familiar na aposentadoria.

Esta figura mostra uma visão geral 
dos impostos cobrados em 54 países, 
regiões e jurisdições pesquisados 
sobre uma transferência de empresa 
familiar de 100 milhões de euros na 
aposentadoria, antes e após aplicar 
quaisquer isenções e benefícios 
disponíveis.
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Transferencia de empresa familiar por herencia - Figura 2f: 
impuesto adeudado después de las exenciones

EUA (estado com impostos elevados – Minnesota)
EUA (estado com impostos reduzidos – Maine)
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Transferencia de empresa familiar por herencia - Figura 2e: 
impuesto adeudado antes de las exenciones
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Transferência de empresa familiar por herança - Figura 2f: 
imposto devido após isenções

Transferência de empresa familiar por herança - Figura 2e: 
imposto devido antes das isenções



relief), potencialmente isentando as 
transferências e obtendo um aumento nos 
ganhos de capital em caso de morte. O 
anúncio do orçamento do outono poderá 
cristalizar essas mudanças propostas. O 
regime tributário atual no Reino Unido é 
muito favorável, desde que a família cumpra 
as condições da BPR e a retirada da isenção 
possa ter consequências indesejadas, com 
famílias potencialmente procurando sair do 
negócio em vez de incorrer no imposto por 
uma transferência intergeracional.

Na Ásia-Pacífico, a Coreia do Sul chamou 
especial atenção pelo seu imposto sobre 
heranças, que pode chegar a 65%, o mais 
alto do mundo.3 O regime tributário da 
Coreia do Sul oferece algumas deduções 
para transferências em vida e heranças, o 
que pode reduzir um pouco a carga tributária.

Algumas acomodações também estão 
planejadas para facilitar os requisitos para 
a transferência de uma empresa familiar. 
Para a transferência da empresa familiar, 

o período de pós-gestão será reduzido 
de 10 para 7 anos, e a obrigação de 
manter o setor, os empregos e os ativos 
será facilitada. O plano de reforma visa 
aumentar a eficácia, considerando que o 
uso do sistema de dedução para empresas 
geridas pela família, que foi introduzido 
para evitar a contração dos empregos e 
dos investimentos, foi subestimado.

Por outro lado, a Austrália não tem um 
imposto sobre heranças ou doações 
separado. As transferências de empresas 
familiares são tratadas como uma venda a 
valor de mercado e tributadas da mesma 
forma que qualquer outra transferência ou 
venda de bens de capital. Não há isenção 
disponível para imposto de renda. De maneira 
geral, a Austrália tende a ter mais impostos 
sobre transferências de capital em geral, em 
comparação com outros países da ASPAC.

Na América Latina, também há mudanças 
potenciais no horizonte. O Brasil 
historicamente beneficiou-se de uma 
alíquota de imposto baixa, mas isso pode 
prestes a mudar. A reforma tributária 
federal está prevista talvez já para 2021. 
A reintrodução de um imposto sobre 
dividendos está sendo considerada. Embora 
seja provável que a alíquota de imposto da 
pessoa jurídica seja reduzida, as propostas 
indicam que algumas deduções serão 
eliminadas, aumentando efetivamente a 
alíquota corporativa. Os impostos sobre 
propriedades e doações no Brasil são 
aplicados no âmbito estadual e variam até 
um percentual máximo de 8%. O estado de 
São Paulo, principalmente, está discutindo 
a duplicação da alíquota do seu imposto 
sucessório, de 4 para 8 por cento.

No México, uma proposta para reformar 
a Lei do Imposto de Renda do país foi 
apresentada para incluir uma disposição 
para tributar heranças e doações em vida 
quando elas excederem MXN 10 milhões. 
A proposta ainda não avançou, mas vale a 
pena ficar monitorá-la.

Recentemente, foi anunciado que o 
partido político com maioria no Congresso 
pretende apresentar uma nova iniciativa 
para tributar heranças e doações. Os 
detalhes ainda são desconhecidos.

A legislação tributária atual dos EUA é 
quase certamente uma oportunidade 
de planejamento de curto prazo, em 
função da cláusula de caducidade para o 
aumento da isenção. Para uma empresa 
familiar à beira de uma transição, a 
maior isenção encaixa-se bem com a 
transferência de propriedade e também 
da liderança, se isso fizer parte do 
plano de sucessão. Para famílias em 
uma fase anterior de planejamento, 
pode valer a pena transferir parte da 
propriedade para a próxima geração, se 
não necessariamente a liderança, para 
aproveitar a maior isenção e minimizar 
obrigações fiscais futuras.

Tracey Spivey 
Sócio, Tax, 
KPMG Private Enterprise nos 
EUA

IRS esclarece exclusão de impostos 
dos EUA

A Lei de Reduções de Impostos e 
de Empregos dos EUA aumentou 
a exclusão de doações e espólios 
tributáveis para US$ 10 milhões, com 
um ajuste anual pela inflação a partir 
de 2017. No entanto, o aumento da 
exclusão surgiu com uma cláusula de 
caducidade em 2026, e os proprietários 
de empresas familiares estavam 
preocupados que, caso a exclusão 
fosse reduzida no futuro, poderia haver 
uma retenção das doações realizadas 
entre 2017 e 2025. Em 2019, a Receita 
Federal (IRS) emitiu regulamentações 
esclarecendo como o imposto seria 
administrado, de maneira que se 
uma doação for realizada com a maior 
exclusão e o doador morrer após a 
exclusão ser reduzida, não haverá 
devolução ou recuperação dos impostos 
calculados com a exclusão maior.

3 “Burdensome inheritance —  Korea’s death tax effectively 
heaviest in OECD; hundreds of firms go up for sale due 
to estate taxes”, The Korea Herald, 24 de abril de 2019

A mudança está no 
ar para as empresas 
familiares

Houve mudanças recentes na legislação 
tributária e nas regras anteriores à 
COVID-19 que afetarão as empresas 
familiares, tanto do ponto de vista do 
esclarecimento da política existente 
quanto das obrigações fiscais em 
mudança. Olhando para fora, há mais 
mudanças no horizonte de curto e 
longo prazo, para as quais as empresas 
familiares precisam estar preparadas.

Nos EUA, um esclarecimento importante 
foi feito em relação à legislação tributária 
com a decisão do Internal Review 
Service (IRS) de 2019 sobre a aplicação 
de uma maior exclusão para doações e 
espólios tributáveis. A Lei de Reduções 
de Impostos e de Empregos de 2017 
aumentou a exclusão de doações e 
espólios tributáveis para US$ 10 milhões, 
com um ajuste anual pela inflação. Com 
o ajuste, a isenção para a pessoa física 
em 2020 é de US$ 11,58 milhões.

A exclusão é extremamente importante 
para os líderes de empresas familiares 
dos EUA que planejam transferências 
em vida de empresas, pois antes da 
exclusão os EUA tinham uma das 
alíquotas de impostos mais altas.

No entanto, o aumento da exclusão 
surgiu com uma cláusula de caducidade 
em 2026, e os proprietários de empresas 
familiares estavam preocupados 

que, caso a exclusão fosse reduzida no 
futuro, poderia haver uma retenção das 
doações realizadas entre 2017 e 2025. O 
IRS já esclareceu como o imposto seria 
administrado, de maneira que se uma 
doação fosse realizada com a exclusão 
aumentada e o doador falecesse após 
a exclusão ser reduzida, não haverá 
ressarcimento ou recuperação de 
impostos calculados com a exclusão maior.

Embora as preocupações de uma exclusão 
tenham sido resolvidas, a cláusula de 
caducidade permanece, oferecendo às 
famílias dos EUA uma janela limitada para 
tirar vantagem do aumento da exclusão. 
E essa janela pode estar fechando mais 
rápido do que o previsto. Com a eleição 
presidencial dos EUA em novembro 
de 2020, há preocupações de que, 
após a eleição, o prazo para a expiração 
da exclusão em 2026 superior possa 
ser acelerado ou a exclusão possa ser 
simplesmente eliminada.

O mês de novembro de 2020 também 
pode ser um momento importante 
para o Reino Unido, com o governo 
apresentando seu novo orçamento. 
Preocupações já foram levantadas por 
um documento publicado pelo Escritório 
de Simplificação Tributária em julho de 
2019, propondo diversas mudanças 
que afetariam a isenção da propriedade 
empresarial (BPR ou business property 

Um resultado claro da pandemia 
é que haverá uma mudança 
significativa no patrimônio familiar 
e nas empresas familiares. Haverá 
mudanças na política tributária e na 
maneira na qual a sociedade e as 
famílias percebem a riqueza e sua 
finalidade. As famílias estão sendo 
forçadas a enfrentar questões 
difíceis de uma maneira inédita e 
têm a oportunidade de posicionar 
suas empresas não apenas para 
sobreviver, mas também para 
prosperar no futuro.

Greg Limb
Diretor Global, 
Family Office e 
Clientes Privados,
 KPMG International

O Brasil tem uma alíquota de impostos 
baixa, mas isso pode mudar com a 
reforma tributária no topo da agenda 
para 2020. Um grande problema 
para as empresas familiares é a 
complexidade do sistema tributário e 
o tempo e os custos que as empresas 
brasileiras precisam incorrer para se 
adequarem. No final das contas, uma 
grande multinacional geralmente 
tem mais recursos e é mais capaz de 
enfrentar essa complexidade do que 
uma empresa familiar.

Fabio  Wagner 
Diretor de Tax Legal Services, 
KPMG Private Enterprise no Brasil
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A complexidade 
gera desafios

Uma reclamação comum das famílias no 
planejamento da transição de negócios 
e empresas privadas de maneira mais 
ampla é a complexidade de cumprir as 
disposições fiscais e os compromissos de 
custo e tempo associados.

Por exemplo, no Canadá os proprietários 
de empresas estão considerando 
extremamente desafiador navegar pela 
complexidade crescente do sistema 
tributário. O resultado no Canadá é que 
as empresas familiares geralmente 
descobrem que a transferência da 
empresa dentro da família pode ser mais 
cara do ponto de vista do imposto de 
renda do que uma venda realizada em 
condições de mercado.

Da mesma forma, as empresas familiares 
na Austrália consideram o regime 
tributário incrivelmente complexo.

As empresas familiares podem estar 
sujeitas ao imposto de renda, imposto 
sobre bens e serviços e diversos 
impostos trabalhistas, entre outros. 
Além disso, os impostos variam de 
estado para estado. De maneira geral, 
é um sistema muito complexo com um 
ônus considerável para cumpri-lo. Já a 
transmissão de empresas familiares, 
dependendo da estrutura de negócios, 
pode ter resultados muito distintos.

Na China, embora não haja um imposto 
específico sobre heranças ou doações, 
pode haver um conjunto complexo de 
impostos quando as famílias transferem 
ativos. Para famílias que planejam uma 
transferência intergeracional de ativos, 
as complexidades tributárias podem ser 
significativas, embora possa haver isenções 
aplicáveis, dependendo do tipo de ativo.

A complexidade do sistema 
tributário no Canadá aumentou 
drasticamente e os proprietários 
de empresas estão achando 
extremamente difícil navegar 
por este sistema. As empresas 
familiares dão o seu melhor quando 
estão inovando, criando empregos 
e promovendo a atividade 
empresarial. A complexidade afeta 
a capacidade de um proprietário 
de empresa privada fazer isso. 
Isso pode levar a ineficiências em 
que os proprietários de empresas 
não conseguem se concentrar 
no panorama global, que é o 
crescimento do negócio.

Dino Infanti
Sócio, Líder Nacional de Tax, 
KPMG Private Enterprise no 
Canadá

Na Austrália, existe um preconceito 
sistêmico que favorece as famílias 
a manter suas propriedades até 
a morte, em vez de realizar uma 
transição em vida da propriedade 
para a próxima geração. Mesmo 
que a família deseje passar as 
rédeas operacionais do negócio, 
algumas vezes pode ser difícil 
realizar esse alinhamento no nível da 
propriedade, em função dos custos 
fiscais potencialmente relevantes na 
transferência em vida.

Brent Murphy 
Sócio, 
KPMG Private Enterprise, 
Austrália
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Kay Kloepping  
Sócio,
KPMG Private Enterprise
na Alemanha

planejamento torna-se cada vez mais 
crítico, pois quanto maior o negócio e maior 
a transferência, mais caro ele pode ser.

Determinar o imposto sucessório 
adequado pode exigir o cálculo da 
proporção de ativos de negócios 
produtivos e ativos não isentos para que 
a isenção correta possa ser calculada. 
Nenhuma situação de negócios é 
estática. As circunstâncias e a situação 
da empresa familiar, e da própria família, 
sem dúvida irão mudar. Principalmente 
conforme o momento da sucessão 
da empresa familiar se aproxima, é 
importante fazer um planejamento 
contínuo, com verificações regulares 
sobre a situação da empresa, para ver 
em que momento ela poderá estar ou 
em que medida poderá ser transferida de 
maneira isenta.

A importância do planejamento

Como um exemplo da importância 
do planejamento, a transferência 
por herança de uma empresa 
familiar na Alemanha avaliada entre 
um milhão e 26 milhões de euros 
pode se qualificar para uma isenção 
de impostos de 85 por cento, ou 
até 100 por cento, mas somente 
se determinadas condições forem 
atendidas a partir da data de 
apresentação:

 — os salários não podem ser 
reduzidos em um período 
de sete anos para menos de 
sete vezes o total da folha 
de pagamento dos três anos 
anteriores à herança

 — no máximo 20por cento 
dos ativos administrativos 
são mantidos na data de 
apresentação

 — as ações não são vendidas por 
um período de sete anos após a 
transferência.

pesquisadas não adotou estruturas de 
governança fundamentais.

Apenas 12 por cento afirmaram ter uma 
constituição familiar em vigor, enquanto 
apenas 26 e 24 por cento disseram ter 
um acordo de acionistas ou conselho de 
administração formal, respectivamente.4 
Muitas famílias seguiram processos 
mais informais e seguem normas 
estabelecidas ao longo de muitos anos. 
No entanto, formalizar essas políticas e 
procedimentos pode ser fundamental 
conforme a família e a empresa evoluem.

As famílias precisam estar cientes da 
exposição potencial ao imposto sobre 
herança em caso de morte, considerar 
o seguro de vida conforme apropriado e 
analisar as vantagens potenciais de fazer 
transferências e doações em vida.

O balanço patrimonial precisa ser 
revisado para identificar onde os saldos 
de caixa e outros ativos, como imóveis, 
podem fazer com que a empresa seja 
vista como um investimento em vez 
de como um negócio operacional e 
potencialmente afetar a disponibilidade 
de isenções fiscais. Também pode 
haver flexibilidade no planejamento da 
transferência de ações de empresas 
familiares para usar um truste, fundações 
ou outras estruturas para deter 
participações nos negócios para fins 
de planejamento de sucessão para as 
gerações futuras.

Como regra geral, os regulamentos, 
juntamente com as considerações 
fiscais e jurídicas são muito complexos, 
aumentando o imperativo de refletir 
com antecedência e ter um plano. 
Poderá haver diversas oportunidades 
para as empresas familiares receberem 
isenções e obter benefícios fiscais, se 
a transição da empresa for planejada 
cuidadosamente e as considerações 
para transferência forem levadas 
em consideração em uma fase inicial. 
Com o crescimento da empresa, esse 

4 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/11/european-family-business-barometer.pdf

Pode haver muitas oportunidades 
para as famílias na Alemanha 
receberem benefícios fiscais 
para a sucessão das empresas 
— se a transferência for 
iniciada muito cedo e planejada 
cuidadosamente. A lei do 
imposto sucessório exige o 
cálculo da relação entre os ativos 
produtivos da empresa e os 
ativos não isentos. Obviamente, 
as situações podem mudar, e 
por isso as empresas familiares 
precisam de um planejamento 
contínuo e check-ups regulares, 
para verificar em que momento e 
até que ponto a empresa pode ser 
transferida de maneira isenta.

Etapas de planejamento para as 
empresas familiares

1. Pensar no futuro pelos próximos 
10 anos.

2. Ter um testamento válido e 
atualizado.

3. Estabelecer a governança 
familiar, incluindo a constituição 
e o conselho familiar.

4. Entender a exposição ao 
imposto sucessório e as 
vantagens da doação em vida.

5. Revisar o balanço patrimonial 
com as implicações fiscais.

6. Planejar a transição da empresa 
com check-ups regulares.

O planejamento e a 
preparação antecipados 
são fundamentais

Independentemente da jurisdição, o 
planejamento e a preparação antecipados e 
contínuos são fundamentais para o sucesso 
contínuo de uma empresa familiar.

Um bom ponto de partida para os 
proprietários de empresas familiares é 
refletir sobre o futuro por um período 
de 10 anos e o que poderá acontecer se 
não houver um plano para a transição 
da empresa.

O planejamento para uma transição bem-
sucedida de uma empresa para a próxima 
geração não é algo que pode ser realizado 
da noite para o dia. Esse é um processo 
psicológico e jurídico, bem como um 
exercício de implementação. Discutir com 
a família e estabelecer uma governança 
familiar sólida é extremamente 
importante. Com tudo o que está em 
jogo na empresa familiar, planejar com 
antecedência é o aspecto fundamental.

Há princípios básicos que precisam ser 
seguidos via de regra. Para começar, os 
proprietários de empresas familiares 
precisam ter realizado um planejamento 
patrimonial completo, incluindo um 
testamento válido e atualizado que 
considere todos os ativos da empresa, 
estrutura de propriedade e intenção 
de transferência, bem como as 
considerações fiscais aplicáveis.

Estabelecer a governança familiar é 
uma etapa extremamente importante 
no processo. A implementação de 
um processo para formalizar regras, 
responsabilidades e prestação de contas 
é uma necessidade, especialmente 
quando uma empresa familiar operacional 
está em jogo. No entanto, de acordo 
com o Barômetro Europeu de Empresas 
Familiares da KPMG Private Enterprise, a 
grande maioria das empresas familiares 

Um dos principais desafios 
dos proprietários de empresas 
familiares é estabelecer um plano 
desde cedo, contemplando os 
principais elementos, como o 
plano de transmissão antecipado, 
entre outros, alinhado do 
ponto de vista jurídico e fiscal 
com as suas obrigações de 
conformidade.

Ricardo Arellano 
Sócio, Tax, 
KPMG Private Enterprise 
no México
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A COVID-19 está acelerando 
o planejamento das 
empresas familiares

A pandemia da COVID-19 provocou uma 
incerteza considerável no cenário de 
negócios. Dependendo do setor, muitas 
empresas estão em modo de sobrevivência, 
protegendo-se e esperando que as 
condições melhorem. Os vencedores e 
perdedores dependem em grande medida 
do negócio em que atuam. Setores como 
viagens e hospitalidade foram especialmente 
atingidos, enquanto negócios em setores 
como saúde e tecnologia se saíram muito 
melhor. Os modelos de negócios digitais 
estão prosperando, enquanto as lojas 
físicas tradicionais lutam para sobreviver. 
Muitas empresas voltadas para o futuro 
estão aproveitando a oportunidade para se 
reinventar, identificando novos mercados, 
produtos e maneiras de atender aos clientes 
para vencer a pandemia e além.

Para o setor de empresas familiares 
como um todo, o coronavírus tornou-se 
um acelerador para enfrentar o difícil 
planejamento e decisões que podem ter sido 
adiadas antes. Uma das áreas de discussão 
mais notáveis refere-se à sucessão.

A pandemia acirrou o ciclo de tomada de 
decisões das famílias. Tradicionalmente, 
as famílias tendem a ser muito 
deliberativas e reflexivas, demorando 
muito para tomar decisões sobre seus 
negócios. No entanto, na nova realidade, 
as empresas estão percebendo 
rapidamente que precisam agir mais 
rapidamente e se tornar mais ágeis.

Há um novo senso de urgência sobre como 
as empresas se preparam para o futuro.

Em todo o mundo, famílias com 
empresas familiares e outras 
propriedades para administrar estão 
cada vez mais esperando por mudanças 
nas políticas governamentais na maioria 
das jurisdições, e essa mudança deve 
vir na forma de aumento de impostos. 
Para as famílias que já contemplam 
a transferência de ativos, essas 
mudanças propostas as colocaram em 
alerta máximo. Além disso, para as 
famílias que podem ter adiado alguns 
planejamentos e decisões difíceis, a 
COVID-19 e a perspectiva de impostos 
potencialmente muito mais altos 
colocaram o planejamento patrimonial 
em segundo plano.

Dependendo do setor em que estão 
inseridas, a pandemia criou uma 
plataforma totalmente nova para as 
empresas familiares, com um senso de 
urgência agudo sobre como proteger 
os negócios e a riqueza da família no 
futuro. Em jurisdições como os EUA 
e o Reino Unido, onde as mudanças 
na política tributária são vistas como 
prováveis no próximo ano, o tempo para 
tomar decisões sobre a transferência 
ou venda de toda ou parte da 
empresa foi condensado de anos para 
potencialmente uma questão de meses.

Para famílias que estão confiantes 
sobre a sustentabilidade das suas 
empresas e têm balanços sólidos, 
este momento pode representar 
uma oportunidade de ouro. Para 
algumas empresas familiares 
maiores, essa pode ser uma 
chance de fazer uma aquisição 
estratégica barata. Para outras, 
as taxas de juros e avaliações de 
ativos baixas podem representar o 
momento perfeito para a transição 
de todo ou parte do negócio para a 
próxima geração.

Bradley Sprong 
Sócio, 
KPMG Private Enterprise 
nos EUA
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e mais empolgados com a perspectiva 
de lançar o seu próprio negócio. É cada 
vez maior o número de proprietários 
de empresas familiares que preferem 
investir em novos empreendimentos, 
em vez de estarem vinculados apenas 
à execução das atividades familiares 
tradicionais.

Alternativamente, eles podem estar 
interessados em vender partes da 
empresa para gerar liquidez, de maneira 
que possam investir em outras coisas, 
que possam se encaixar mais no seu 
conjunto de valores, como estabelecer 
uma fundação beneficente ou investir em 
empreendimentos verdes sustentáveis.

Nos casos em que a geração do milênio 
de fato assume o controle da empresa 
familiar, as evidências sugerem que 
as empresas familiares administradas 
pela geração do milênio e a geração 
X realmente obtêm um desempenho 
superior e criam um ambiente melhor 
para o sucesso.5

A geração do milênio também está 
interessada em criar a mudança certa 
de cultura e comportamento, além de 
reconhecer que a prosperidade futura 
das empresas pode depender da atração 
de executivos não provenientes da 
família para o negócio. Cada vez mais, 
vemos que o próximo presidente pode 
não pertencer à família. Do ponto de 
vista da governança, há uma tendência 
cada vez maior de nomear diretores 
não executivos para o conselho de 
administração para trazer um conjunto 
diferente de competências e auxiliar na 
gestão de riscos do negócio.

O sucesso futuro da empresa familiar 
também depende, em certa medida, 
de uma boa governança dentro da 
família. A geração do milênio tende a se 
concentrar mais na governança familiar, 
com maior valorização das ferramentas 
de governança, como constituições e 
conselhos familiares, como métodos 
de definição de funções e melhoria da 
colaboração entre os membros da família.

A governança avançou bem na agenda das empresas familiares na 
Bélgica. Há um maior reconhecimento de que uma governança bem 
fundamentada é absolutamente essencial para o sucesso de longo 
prazo das empresas, começando com um estatuto ou constituição 
familiar. A geração mais jovem também está muito mais aberta 
a trazer conhecimentos externos para a sala do conselho das 
empresas familiares para obter novas ideias sobre formas 
inovadoras de fazer negócios.

Thomas Zwaenepoel 
Sócio, 
KPMG Private Enterprise na Bélgica

5  STEP 2019 Global Family Business Survey

O mais importante é que os 
proprietários de empresas familiares 
tenham um testamento assinado 
que forneça clareza sobre suas 
intenções para a sucessão de suas 
empresas. Eles também devem 
encorajar o envolvimento de seus 
filhos e herdeiros na administração 
da empresa ou na conscientização 
sobre as operações da empresa. 
Se a próxima geração não estiver 
envolvida na empresa ou não souber 
como administrá-la, o resultado 
pode ser uma má administração e o 
eventual fim do negócio.

Tayo Ogungbenro 
Sócio, 
KPMG Private Enterprise 
na Nigéria

Transferência da 
empresa familiar para 
a próxima geração

O ciclo de planejamento acelerado da 
empresa familiar também pode incluir 
a necessidade de preparar a próxima 
geração mais rapidamente para assumir 
o controle. Isso pode incluir mentoria, 
coaching e treinamento da geração 
mais jovem para prepará-la para assumir 
funções executivas na empresa, desde 
que tenham apetite para seguir os 
passos dos familiares mais velhos.

Conforme a geração mais velha se 
prepara para a sucessão e transferência 
da empresa familiar para a próxima 
geração, o fator X que ela enfrenta é a 
disposição e a preparação da geração 
mais jovem em assumir a propriedade e 
a liderança da empresa.

Nos casos em que os participantes 
presumiam que a próxima geração 
assumiria a empresa familiar existente 
de seus pais automaticamente, essa 
premissa está mudando.

Vários fatores estão afetando a 
transferência da empresa familiar.

Um dos desafios é que os fundadores 
estão vivendo mais e não querem 
necessariamente abrir mão do controle 
da empresa tão cedo, talvez como 
fizeram nas gerações anteriores. Nos 
casos em que a próxima geração deseja 
assumir o negócio, isso pode criar uma 
tensão familiar entre o fundador, que 
pode permanecer no negócio por mais 
tempo, e o filho ou filhos da Geração do 
Milênio que desejam seguir adiante com 
o negócio, pois não esperam estar nele 
quando tiverem 70-75 anos.

Os millennials da próxima geração 
que pretendem herdar a empresa 
também pode estar menos inclinados 
a querer apenas continuar o negócio 
principal original. Eles podem estar mais 
interessados em diversificar para o que 
consideram negócios mais inovadores, 
como tecnologia. Em muitos casos, a 
Geração do Milênio é mais bem educada 
e adquiriu uma perspectiva mais global. 
Eles podem estar menos interessados 
no emprego seguro da empresa familiar.

O diferimento e a isenção de 
impostos que podem ser aplicáveis 
quando uma empresa familiar é 
transferida na Holanda têm estado 
sob escrutínio e provavelmente 
mudarão nos próximos anos. 
A propriedade das empresas 
familiares poderia ser tributada 
mais como uma propriedade de 
investimento passivo. Com a 
maioria das avaliações de empresas 
mais baixas como resultado da 
COVID-19, este pode ser um 
momento particularmente favorável 
para as famílias explorarem a 
transferência da empresa para a 
próxima geração.

Olaf Leurs 
Sócio de Tax, 
KPMG Meijburg & Co, 
KPMG na Holanda
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A guerra pelos 
talentos

Encontrar talentos qualificados é um 
desafio para todas as empresas. Para as 
empresas familiares, isso está se tornando 
ainda mais crítico. Na verdade, 63% das 
empresas familiares pesquisadas para 
o Barômetro Europeu de Empresas 
Familiares da KPMG Private Enterprise 
identificaram a guerra por talentos como 
sua principal preocupação de negócios.6

Conforme as empresas familiares 
recorrem cada vez mais a membros de 
fora da família para gerenciar aspectos 
importantes dos negócios e ajudar a 
implementar a estratégia de negócios, 
a necessidade de talentos continuará 
aumentando. No clima atual de incerteza 
econômica global, as famílias precisam 
estar abertas para trazer pessoas com 
conjuntos de habilidades e experiências 
diferentes para ajudá-las a navegar por 
essa incerteza.

A COVID-19 reforçou que as empresas 
familiares precisam esperar o inesperado. 
É importante que as famílias reflitam 
sobre as habilidades necessárias para 
enfrentar não apenas os desafios do 
dia-a-dia, mas também com as mudanças 
sísmicas. Resiliência e capacidade de 
gerenciar riscos são características mais 
importantes do que nunca.

Particularmente, a geração do milênio 
reconhece que a prosperidade futura 
da empresa familiar pode depender da 
atração de executivos não pertencentes 
à família para os cargos de gestão. Cada 
vez mais, as famílias estão abertas para o 
próximo presidente vir de fora da família. 
Do ponto de vista da governança, também 
há uma tendência crescente de nomear 
diretores não executivos para o conselho, 
para trazer diferentes conjuntos de 
habilidades e ajudar a gerenciar melhor os 
riscos do negócio.

Um desafio importante para as empresas 
familiares ao buscarem trazer membros 
não familiares, que se tornem executivos 
fundamentais para o sucesso dos 
negócios, é como eles são remunerados. 
A remuneração será fundamental para 
mantê-los engajados e garantir eles 
possam ser mantidos. Cada vez mais, 
esses executivos-chave querem alguma 
participação acionária para que possam 
participar da valorização da empresa. 
Isso tem sido um desafio histórico, com 
as famílias demonstrando relutância 
em diluir a participação familiar em 
benefício de executivos e funcionários não 
pertencentes à família.

6  https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/11/european-family-business-barometer-succession-top-of-mind-eighth-edition.html

A modificação do imposto 
sobre fortunas na França a partir 
de 2018 é muito boa para as 
empresas familiares. As novas 
regulamentações tornam a 
governança de empresas familiares 
muito mais fácil do que no passado. 
Agora, a próxima geração pode 
simplesmente deter ações sem 
assumir o controle da empresa 
e sem ter que pagar impostos 
sobre as ações. Atualmente, várias 
gerações podem ser integradas 
na empresa familiar para se 
prepararem para a transmissão, 
algo que não acontecia 
no passado.

Vincent Berger 
Sócio, 
KPMG Private Enterprise 
na França
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O surgimento do 
family office

Gerenciar o funcionamento 
interconectado de uma empresa 
familiar com os interesses e ativos 
mais amplos da família, juntamente 
com as necessidades e desejos dos 
membros individuais da família, é uma 
proposta complexa. A tarefa torna-se 
ainda mais difícil e demorada com a 
variedade de mudanças regulatórias, 
geográficas e demográficas 
enfrentadas pelas empresas familiares.

Um número menor de famílias está 
situado em um único país; as famílias 
estão cada vez mais espalhadas 
internacionalmente e as operações 
de seus negócios são também 
realizadas além das fronteiras. 
Embora o domínio da política 
tributária continue sendo um assunto 
local, a gestão entre jurisdições 
com maior cooperação entre as 
autoridades fiscais multiplica 
a complexidade. Acompanhar 
os regimes fiscais, como eles 
interagem além das fronteiras e 
sobrepor isso à participação da 
família na empresa e nas geografias 
em jogo requer conhecimento e 
recursos especializados.

Além disso, há a dinâmica 
demográfica discutida anteriormente, 
com a geração do milênio aumentando 
o seu envolvimento e muitas vezes 
transformando a empresa familiar, a 
necessidade de educar as gerações futuras 
sobre a empresa familiar e a necessidade 
de formalizar políticas de governança.

Visando gerenciar toda essa 
complexidade, muitas famílias estão 
formalizando os sistemas de apoio 
atuais que possuem para enfrentar 
os inúmeros problemas. No mercado, 
esses sistemas de apoio costumam 
ser conhecidos como escritórios 
familiares ou family offices. Assim 
como cada família é única, os 
requisitos que seus membros têm 
para o seu family office também são 
únicos, dos objetivos à estruturação, 
localização e formalidade. À 
medida que as estruturas de family 
offices ganham mais atenção, 
muitas empresas familiares estão 
considerando como podem usá-las 
para ajudar a traçar seu caminho para o 
futuro, uma tendência que esperamos 
que continue nos próximos anos.

Uma tendência crescente na 
China e ainda mais em Hong Kong 
(SAR), China, é estabelecer um 
family office para operar a empresa 
familiar e gerenciar os ativos. 
Os membros da família muitas 
vezes não têm o conhecimento 
para trabalhar nas questões de 
governança, jurídicas, tributárias 
e de sucessão e, portanto, 
procuram especialização externa. 
Especialmente para famílias que 
possuem ativos em vários países, o 
modelo de family office pode ajudá-
las a entender e gerenciar melhor 
as regras complexas às quais estão 
sujeitos em todo o mundo.

Karmen Yeung  
Sócio, 
KPMG Private Enterprise 
China
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Traçando um caminho 
para o futuro

As empresas familiares têm muito 
em que refletir e planejar enquanto 
traçam um caminho para o futuro. 
Manter a empresa prosperando ao 
longo das gerações nunca foi fácil 
e é um desafio particularmente 
assustador no ambiente atual.

A pandemia da COVID-19 está fazendo 
com que muitas famílias façam um 
balanço e reflitam sobre o propósito 
maior dos seus negócios e de sua 
riqueza. As famílias estão cada vez 
mais refletindo sobre seus valores e 
como suas empresas precisam ser 
para refletir esses valores. Elas estão 
pensando mais no seu legado e no 
impacto social mais amplo dos seus 
negócios e patrimônio. As empresas 
familiares já tendem a ter um forte senso 
de comunidade. Atualmente, mais 
pessoas estão considerando seu papel 
na abordagem de questões sociais mais 
amplas de diversidade, desigualdade, 
sustentabilidade e educação.

É importante que as famílias 
sejam incentivadas e apoiadas nos 
seus esforços. As contribuições 
das empresas familiares para o 
crescimento econômico, o emprego 
e a inovação são mais necessárias 
do que nunca. Com os países 

enfrentando uma recuperação 
prolongada da crise de saúde do 
coronavírus e a desaceleração 
econômica resultante, a abordagem 
da empresa familiar de olhar para o 
futuro e priorizar o sucesso de longo 
prazo sobre os ganhos de curto prazo 
deve ser especialmente valorizada.

Esperamos que este relatório tenha 
reforçado que a sustentabilidade e o 
sucesso de longo prazo das empresas 
familiares exigem um planejamento 
antecipado e contínuo, especialmente 
quando as famílias começam a pensar 
em transferir o negócio para a próxima 
geração. Como vimos anteriormente, 
as regulamentações fiscais na maioria 
das jurisdições são muito complexas 
e mudam continuamente. O não 
cumprimento dos requisitos para 
isenções disponíveis pode tornar uma 
transferência proibitivamente cara, 
talvez forçando a liquidação em vez de 
manter a empresa na família.

Obviamente, administrar o passivo 
fiscal é apenas um aspecto do 
sucesso na transferência da empresa 
familiar. O sucesso de longo prazo 
depende de muitos fatores, liderado 
por ter uma estrutura de governança 
bem projetada. Enfatizamos 

novamente a importância de cada 
empresa familiar estabelecer uma 
constituição familiar e um conselho 
familiar para que as funções, 
parâmetros de gestão e processos de 
tomada de decisão sejam claramente 
definidos. Essas bases, juntamente 
com um planejamento completo e 
contínuo, possibilitarão uma melhor 
sustentabilidade do negócio por meio 
de mudanças familiares inevitáveis, 
bem como legislativas e regulatórias.

Na KPMG Private Enterprise, 
trabalhamos com centenas de 
empresas familiares para ajudar a 
garantir que elas estejam no caminho 
certo para atingir seus objetivos 
de curto e longo prazo, incluindo a 
transferência eficiente e eficaz para as 
gerações futuras. Gostaríamos de ter 
a oportunidade de discutir a situação 
exclusiva da sua empresa familiar e 
como podemos ajudar. 
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transferência ocorrer. Por uma questão de exaustividade, 
deve-se mencionar neste contexto que a introdução 
de direitos de voto múltiplos resulta em oportunidades 
adicionais no contexto do planeamento patrimonial aqui.

 — Adicionalmente, a empresa deve exercer uma atividade 
industrial, artesanal ou agrícola, exercer uma atividade 
econômica real, ter o seu local de gestão efetivo no 
Espaço Econômico Europeu, e continuar cumprindo estes 
requisitos (e não diminuir o seu capital) por três anos após a 
transferência.

 —  Nos casos em que a atividade de aluguel de imóveis 
(residenciais e comerciais) não era suficiente no passado 
para ser considerada uma atividade econômica real, as 
autoridades fiscais flamengas mudaram recentemente de 
opinião sobre este ponto e consideraram o aluguel de imóveis 
profissionais como um atividade econômica real em algumas 
de suas decisões recentes.

Brasil

Nenhuma isenção disponível 

 — As transferências em vida e por morte são tributadas 
conforme a legislação estadual, e não pela lei federal. Nossos 
comentários e análises cobrem o estado de São Paulo.

 — O imposto sucessório e o imposto sobre doações são 
cobrados, respectivamente, nas transferências em caso de 
morte e em vida.

 — Se o valor do ativo aumentou desde a data da doação/
transferência por morte, o imposto sobre ganhos de capital na 
alienação desse ativo pode ser cobrado. Cada situação deve 
ser analisada caso a caso.

Canadá

Isenções parciais disponíveis 

 — O Canadá não cobra imposto sucessório ou imposto sobre 
doações.

 — O Canadá tributa o ‘ganho presumido’ acumulado desde o 
momento da aquisição até que a propriedade seja doada ou 
transferida em caso de morte.

 — Uma isenção em vida de ganhos de capital estendida de CAD 
883.384 (valor indexado pela inflação) está disponível para 
alienações e alienações presumidas de ações qualificadas de 
pequenas empresas.

 — Para se qualificar para esta isenção, existem dois testes que 
devem ser cumpridos:

i) na data da transação, mais de 90 por cento do valor justo de 
mercado dos ativos da empresa deve ser usado em uma 
empresa ou negócio ativo

ii) nos 24 meses anteriores à transação, mais de 50 por cento 
dos ativos da empresa devem ter sido usados em uma 
empresa ou negócio ativo.

Ilhas do Canal 

Nenhum imposto aplicável

 — As Ilhas do Canal não cobram imposto sucessório ou imposto 
sobre doações.

 — Nenhum outro imposto é aplicável nesse cenário.

China

No se aplica ningún impuesto 

 — A China não tem impostos sucessórios ou sobre doações.

 — Nenhum outro imposto é aplicável nesse cenário.

Colômbia

Isenções parciais disponíveis

 — O imposto de renda incide sobre as transferências por morte 
a uma alíquota de 10 por cento do custo base do capital 
social, com ajustes ao valor de aquisição das ações conforme 
permitido por lei (por exemplo, contabilização da correção 
monetária).

 — O imposto de renda aplica-se a doações a uma alíquota de 
10 por cento do custo base do capital social, também com 
quaisquer ajustes permitidos.

Croácia

Nenhum imposto aplicável 

 — A Croácia cobra um imposto sucessório e sobre doações de 
pessoas físicas ou jurídicas sobre transferências de dinheiro, 
ações de uma sociedade por ações ou bens móveis (onde o 
valor de mercado excede HRK 50.000) e essa propriedade é 
herdada, recebida em doação, ou de outra forma recebida ou 
transferida sem contraprestação.

 — Isenções estão disponíveis para parentes imediatos na linha 
vertical (por exemplo, cônjuges e filhos).

Argentina

Nenhum imposto aplicável na maioria das províncias

 — Não há imposto sucessório ou sobre doações na Argentina, 
exceto na Província de Buenos Aires (não inclui a Cidade de 
Buenos Aires) e Entre Rios.

 — As alíquotas de imposto sucessório e sobre doações variam 
de acordo com a província e limites de isenção são aplicáveis.

Austrália

Isenção total em caso de morte; isenção parcial em 
transferências em vida

 — Nenhum imposto sucessório, sobre doações ou 
propriedades é cobrado.

 — A transferência de um ativo por herança por morte é 
geralmente isenta de imposto de renda; entretanto, o 
imposto de renda pode ser cobrado quando o ativo é 
transferido em caso de morte para uma entidade isenta de 
impostos ou uma pessoa/entidade que não é residente na 
Austrália para fins de imposto de renda.

 — As doações em vida estão sujeitas ao imposto de renda. Uma 
isenção parcial geralmente está disponível em relação a ativos 
de capital que não sofrem depreciação, desde que o doador 
tenha mantido o ativo por pelo menos 12 meses e/ou para 
fins comerciais antes da doação.

 — Os impostos de selo/taxas de transferência estaduais 
geralmente não se aplicam a transferências de ativos por 
herança. As transferências em vida de algumas classes 
de ativos estão sujeitas ao imposto do selo/imposto de 
transferência estadual.

Áustria

Imposto mínimo devido

 — O imposto sucessório e o imposto sobre doações foram 
abolidos em 2008.

 — As doações em vida estão sujeita a um requisito de 
apresentação (com isenções para doações a qualquer 
indivíduo com um valor justo de mercado acumulado de 
15.000 euros em 5 anos e para parentes próximos até um 
valor justo de mercado de 50.000 euros por ano).

 — O imposto de transferência de bens imóveis (RETT) aplica-
se a doações em vida e transferências por morte de terras 

detidas diretamente e, em alguns casos, a ações de uma 
empresa detentora de terras.

 — A partir de 1o de janeiro de 2016, o RETT é cobrado sobre 
o valor justo de mercado dessas transferências, com as 
transferências entre parentes próximos beneficiando de 
alíquotas gradualmente crescentes de até 3,5 por cento.

Barbados

Imposto mínimo devido

 — Barbados não cobra impostos sucessórios ou impostos 
sobre doações. 

 — O imposto do selo incide sobre o valor dos bens transferidos 
na doação em vida e no caso de falecimento.

 — O imposto de transferência de propriedades é devido sobre 
transferências em vida; as transferências via disposição 
testamentária são isentas

Bélgica

Alíquotas de imposto reduzidas e isenções parciais 
disponíveis sobre heranças; isenção total disponível em 
transferências em vida

 — A nova legislação sucessória em vigor a partir de 1o de 
setembro de 2018 pode afetar a sucessão de empresas 
familiares.

 — As alíquotas do imposto sucessório e sobre doações 
dependem do domicílio do doador/falecido na região 
Flamengas, de Valônia ou Bruxelas. Nossos comentários e 
análises cobrem a região flamenga.

 — Uma doação em vida de ações em uma empresa familiar 
está isenta do imposto sobre doações, independentemente 
do destinatário.

 — Em caso de morte, as transferências de ações de empresas 
familiares para filhos, cônjuges ou concubinos beneficiam-
se de uma alíquota de imposto sucessório reduzida de 3 por 
cento (em comparação com 7 por cento para transferências 
para terceiros). As alíquotas de imposto sucessório para 
transferências de empresas familiares são mais baixas do 
que as alíquotas para outras transferências de ativos e não 
são progressivas.

 — Para se qualificar para as alíquotas de empresas familiares, 
o doador/falecido e sua família devem de todas as ações 
representando pelo menos 50 por cento dos direitos de 
voto da empresa (30 por cento em alguns casos) quando a 

Notas resumidas do país/região/
jurisdição
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 — Para grandes transferências de empresas, a isenção é 
reduzida linearmente para valores de transferência entre 
26 milhões e 90 milhões de euros, e eliminada para 
transferências com valor superior a 90 milhões de euros. 
Opcionalmente, o imposto devido é reduzido a 50 por cento 
do ‘patrimônio disponível’ do sucessor/donatário, definido 
como todo o patrimônio, exceto ‘ativos comerciais isentos’.

 — Se nenhuma isenção for aplicável, as transferências por morte 
e em vida entre pais e filhos estão sujeitas ao imposto sobre 
doações e imposto sucessório a alíquotas graduais de até 30 
por cento, dependendo do valor transferido. 

Gibraltar

Imposto mínimo devido

 — Gibraltar não cobra imposto sucessório ou imposto sobre 
doações.

 — Doações de imóveis em vida estão sujeitas ao imposto de selo.

Grécia

Não há isenções, mas alíquotas de impostos reduzidas e um 
intervalo de valores isento de impostos disponível 

 — O imposto sucessório e o imposto sobre doações são 
cobrados, respectivamente, nas transferências em caso de 
morte e em vida.

 — As alíquotas de imposto tanto para o imposto sucessório como 
para o imposto sobre doações dependem da proximidade da 
relação entre o falecido/doador e o beneficiário/donatário e do 
valor da propriedade/doação recebida.

 — Há uma pequena faixa isenta de impostos para parentes 
de ‘primeiro grau’ (ou seja, cônjuges, concubinos, filhos, 
netos e pais) e as alíquotas de impostos para esta classe de 
beneficiários/donatários são reduzidas em comparação com 
parentes mais distantes e partes não relacionadas.

 — Regras específicas regem o cálculo de valores comerciais 
para transferências por morte ou doações em vida.

 — Os números refletem a premissa de que nenhuma das 
doações em vida/isenção do imposto sucessório foi usada 
anteriormente.

Hong Kong (SAR), China 

Imposto mínimo devido

 — Hong Kong (SAR) não cobra imposto sucessório, imposto sobre 
propriedades ou imposto sobre doações.

 — O imposto do selo incide sobre cessões/arrendamentos 
de bens imóveis de Hong Kong (SAR), transferência de 
ações de Hong Kong (SAR) e emissão de instrumentos ao 
portador de Hong Kong (SAR).

Hungria

Isenções integrais disponíveis

 — O imposto sucessório e o imposto sobre doações aplicam-se 
a transferências por morte e em vida, respectivamente.

 — Isenções são permitidas para descendentes diretos e irmãos.

Índia

Isenção total na sucessão; isenção parcial em transferências 
em vida 

 — As transferências por morte não estão sujeitas ao 
imposto sucessório.

 —  O imposto sobre o patrimônio foi revogado a partir do 
exercício financeiro de 2015-2016.

 — A Índia não cobra imposto sobre doações aos doadores se 
a doação for concedida a parentes qualificados. No entanto, 
as doações são tributadas como renda nas mãos de outros 
destinatários que não sejam parentes qualificados caso o 
valor dos doações exceder INR 50.000.

 — O imposto de selo aplica-se a quaisquer instrumentos 
de transferência (por exemplo, bens imóveis, valores 
mobiliários). Geralmente, não há isenção do imposto de 
selo nas transferências de propriedade entre parentes 
de sangue, a menos que especificamente isento por um 
estado específico.

Irlanda

Isenções parciais disponíveis em transferências em vida e 
transferências em caso de morte 

 — O imposto sucessório e o imposto sobre doações aplicam-
se a transferências por morte e em vida. Quando as ações 
se qualificam para isenção de propriedade comercial, 90 por 
cento do valor transferido é ignorado para fins de imposto 
sobre doações e sucessório.

 — Os primeiros 335.000 euros (em vida ou por morte) dos 
pais de um filho são isentos de imposto sobre doações e 
sucessório.

 — As transferências em vida também estão sujeitas ao imposto 
de transferência de bens imóveis (imposto do selo) e imposto 
sobre ganhos de capital.

 — O cedente pode ficar isento do imposto de ganhos de capital 
caso a transferência cumprir as condições de isenção que 
incluam, entre outras, que o cedente tenha pelo menos 55 anos. 
Na medida em que a isenção não isenta totalmente o ganho 
(presumido ou real), o saldo está sujeito a imposto de 33%.

 — Nos casos em que essa isenção não é aplicável, a isenção 
do empresário pode permitir uma alíquota de imposto sobre 
ganhos de capital reduzida de 10 por cento sobre a alienação 
de ativos qualificáveis. Os ganhos qualificados estão sujeitos 

 — A Croácia não cobra um imposto sucessório e sobre doações 
no que tange às ações de uma empresa limitada. 

Chipre

Isenções integrais disponíveis 

 — O Chipre não cobra imposto sucessório ou sobre doações.

 — O imposto sobre ganhos de capital de 20 por cento é cobrado 
do vendedor sobre vendas de bens imóveis e vendas de 
ações de empresas privadas envolvendo bens imóveis 
localizados no Chipre.

 — As doações de pais para filhos de bens imóveis localizados no 
Chipre estão isentos do imposto sobre ganhos de capital.

República Checa

Isenções integrais disponíveis 

 — A República Tcheca aboliu o imposto sucessório e o imposto 
sobre doações em 2014.

 — Doações em vida e doações em caso de morte são tratadas 
como renda e sujeitas ao imposto de renda.

 —  Doações por morte são isentas de imposto de renda, 
independentemente do destinatário.

 —  As doações em vida estão sujeitas ao imposto de renda de 
15%, mas isentos para parentes próximos.

República Democrática del Congo

Imposto mínimo devido

 — A República Democrática do Congo não tem impostos 
sucessórios ou sobre doações.

 —  O imposto sobre transferências de bens imóveis aplica-se a 
transferências em vida e por morte.

Finlândia

Isenções parciais disponíveis para transferências em vida e 
transferências em caso de morte 

 — O imposto sucessório e imposto sobre doações são 
aplicáveis, com isenções.

 — As alíquotas de imposto sucessório ou sobre doações 
dependem do valor da propriedade/doação e da proximidade 
da relação entre o falecido/doador e o beneficiário/donatário.

 — As alíquotas de imposto sucessório e imposto sobre doações 
são progressivas. Para o imposto sucessório, uma alíquota 
máxima de 19 por cento é aplicável a transferências para 
parentes próximos com valores superiores a 1 milhão de 
euros. Para o imposto sobre doações, uma alíquota máxima 

de 17 por cento é aplicável a transferências para parentes 
próximos com valores superiores a 1 milhão de euros.

 —  As isenções estão disponíveis apenas quando os lucros 
da empresa são tributados na Finlândia como receita da 
empresa e o destinatário é um diretor da empresa.

 — Quando as isenções não são aplicáveis, a transferência está 
sujeita ao imposto sobre doações ou imposto sucessório 
sobre seu valor total de mercado (calculado de acordo com os 
métodos das autoridades fiscais finlandesas).

França

Isenções parciais disponíveis

 — O imposto sucessório e o imposto sobre doações aplicam-se 
a transferências por morte e em vida, respectivamente.

 — Uma isenção de 75 por cento é permitida para transferências 
em caso de morte e transferências em vida de ações e ativos 
da empresa (independentemente do doador e destinatário), 
desde que as ações (10 por cento dos direitos financeiros e 20 
por cento dos direitos de voto, em caso de empresa de capital 
aberto, 17 por cento e 34 por cento dos mesmos direitos 
se a empresa for de capital aberto) foram mantidas por dois 
anos antes da transferência (um acordo mencionando o 
compromisso de manter os valores mobiliários deve ser 
assinado) e continuam sendo detidas por quatro anos após a 
transferência.

 — Pelo menos um beneficiário ou outro acionista que assinou 
o contrato acima deve administrar a empresa por três anos 
após a transferência.

 —  Para transferências em vida, os doadores com menos de 70 
anos se beneficiam de uma isenção adicional de 50%.

 — Caso as ações de uma holding forem transferidas para se 
beneficiar de medidas fiscais favoráveis, a holding deve ser 
uma ‘holding gestora’ que participa ativamente da estratégia 
do grupo, controla suas subsidiárias e pode prestar serviços 
ao grupo.

Alemanha

Isenções integrais disponíveis

 — O imposto sucessório e o imposto sobre doações aplicam-se 
a transferências por morte e em vida, respectivamente.

 — Isenções de até 100 por cento são permitidas para ‘ativos 
comerciais favoráveis’, com várias exceções.

 — Uma isenção de 100 por cento/85 por cento é permitida para 
transferências em caso de morte e transferências em vida 
de ações da empresa (independentemente do doador e 
destinatário), sujeito a condições específicas.

 — As pequenas empresas podem aplicar regras de isenção 
simplificadas.



54 55Global family business tax monitor Global family business tax monitor

a próxima geração, reduzindo o imposto cobrado nas 
transferências de ações de empresas familiares para 
descendentes para 1,5 por cento.

México

Isenções totais e parciais disponíveis 

 — Embora o imposto sucessório e sobre doações sejam 
devidos para transferências por morte e em vida, 
respectivamente, a transferência é totalmente isenta 
quando ela é declarada às autoridades fiscais e o 
destinatário cumpre as disposições integralmente ao 
declarar seus outros rendimentos.

 —  Alguns estados impõem um “Imposto sobre Transferências 
de Capital” adicional quando transferem ações ou um 
“Imposto sobre Aquisição de Imóveis” quando adquirem 
bens imóveis em transferências em vida e por morte. 
Os números apresentados nesta análise pressupõem a 
residência em um estado onde este imposto não é aplicável.

 — O imposto sobre ganhos de capital é cobrado quando 
o destinatário de uma transferência por morte 
posteriormente vende as ações, com o ganho calculado 
com base no valor e data de aquisição original do falecido.

Holanda

Isenções parciais disponíveis

 — As isenções sobre o imposto sucessório e imposto sobre 
doações aplicam-se a transferências de empresas por morte 
e em vida, respectivamente. As isenções aplicam-se apenas 
ao valor de uma empresa ativa.

 — As transferências de empresas que se qualificam são 100 
por cento isentas de imposto sucessório ou imposto sobre 
doações em valores até 1.102.209 euros e 83 por cento 
isentas de qualquer excedente em relação a esse valor, 
sujeito a condições complexas. Por exemplo, juntamente 
com a condição de empresa ativa, a empresa deve continuar 
operando por pelo menos 5 anos, quando determinadas 
condições são cumpridas.

 — O imposto de renda da pessoa física também se aplica a 
doações em vida e transferências por morte, mas é diferido 
para a próxima geração, onde a transferência se qualifica para 
a isenção de transferência de empresa.

Nigéria

Nenhum imposto aplicável

 — A Nigéria não tem imposto sucessório ou imposto sobre 
doações.

 — Nenhum outro imposto é aplicável nessa situação.

Noruega

Isenções parciais disponíveis

 — A Noruega não cobra imposto sucessório ou imposto sobre 
doações.

 — Um imposto anual sobre a propriedade é cobrado dos 
detentores de ações em 31 de dezembro de cada ano, 
podendo cada residente reivindicar um valor básico de 
isenção. A análise desta publicação inclui este imposto como 
um custo decorrente das transferências por morte e doações 
em vida.

 — A análise utiliza a alíquota de imposto sobre o patrimônio e o 
valor de isenção para o ano da renda de 2019.

 — O valor utilizado para determinar o montante do imposto 
sobre o patrimônio devido é o valor das ações privadas 
norueguesas (não cotadas em bolsa de valores) em 1o de 
janeiro (ou seja, no início do ano da renda).

Omã

Nenhum imposto aplicável

 — Omã não cobra imposto sucessório ou imposto sobre 
doações.

 — Nenhum outro imposto é aplicável nesse cenário.

Paquistão

Imposto mínimo devido

 — O Paquistão não cobra imposto sucessório ou imposto sobre 
doações.

 — O imposto do selo incide sobre o valor de emissão das ações

Filipinas

Isenções parciais disponíveis

 — O imposto sucessório e o imposto sobre doações aplicam-se 
a transferências por morte e em vida, respectivamente.

 — O imposto do selo documental também se aplica a essas 
transferências.

Polônia

Isenções integrais disponíveis

 — A Polônia cobra um imposto sucessório e imposto sobre 
doações.

a um limite em vida de 1 milhão de euros, com qualquer 
excedente tributado a uma alíquota de 33%.

 — Normalmente, os clientes procuram aconselhamento 
específico com muita antecedência em relação à data 
de transferência proposta para garantir que todas as 
oportunidades sejam maximizadas e todas as condições do 
imposto sobre doações/sucessório e os benefícios fiscais 
sobre ganhos de capital sejam cumpridas.

Israel

Não há imposto em caso de morte; isenção total disponível 
em transferências em vida 

 — Israel não tem um imposto sucessório.

 — Nenhum imposto será aplicado sobre doações para parentes 
e, em alguns casos, sobre doações para outra pessoa. Ambos 
os casos excluem residentes estrangeiros.

Itália

Isenções integrais disponíveis

 — O imposto sucessório e o imposto sobre doações foram 
reintroduzidos em 2006.

 — As transferências por morte e doações em vida de ações 
da empresa para um cônjuge ou descendente direto estão 
isentas, desde que o destinatário continue ou controle a 
empresa por pelo menos cinco anos e uma declaração a esse 
respeito seja emitida.

 — Em outros casos, o imposto sucessório ou imposto sobre 
doações de 4 por cento aplica-se sobre o valor da empresa 
que exceda 1 milhão de euros. As alíquotas de imposto 
sucessório/sobre doações aumentam para até 8% quando o 
beneficiário não é cônjuge ou descendente direto.

 — As transferências de bens imóveis estão sujeitas ao imposto 
de transferência de bens imóveis de 3 por cento, a menos 
que isenções específicas sejam aplicáveis (incluindo a 
isenção para famílias mencionada acima).

Jordânia

Isenções completas disponíveis na sucessão; isenções 
limitadas disponíveis para doações em vida 

 — A Jordânia não tem impostos sucessórios ou sobre doações.

 — As doações em vida estão sujeitos ao imposto de renda 
sobre seu valor de mercado. Cada indivíduo tem direito a uma 
isenção anual em vários níveis, dependendo do seu estado 
civil, renda do cônjuge e residência fiscal.

Kuwait

Nenhum imposto aplicável 

 — O Kuwait não tem impostos sucessórios ou sobre doações.

 — Nenhum outro imposto é aplicável nesse cenário.

Luxemburgo

Isenções completas disponíveis na sucessão

 — Para o ano de 2020, os bens isentos de imposto sucessório 
incluem, entre outros, tudo o que for acumulado ou adquirido 
em linha direta (ou seja, linha direta descendente ou linha 
direta ascendente). No entanto, a isenção está limitada 
à parte legal da herança. In casu, como o pai tem apenas 
um filho, a parte jurídica da herança corresponde a 100 por 
cento. Portanto, as transmissões de empresas familiares são 
totalmente isentas de imposto sucessório.

 — Para o ano de 2020, as alíquotas de imposto sobre doações 
em linha direta variam de 1,8 por cento a 2,4 por cento, 
dependendo se ele constitui um adiantamento sobre a 
herança. In casu, a alíquota de imposto sobre doações será 
de 1,8 por cento, visto que constitui um adiantamento sobre 
a herança.

Malta

Isenções parciais disponíveis 

 — Malta não cobra imposto sucessório ou imposto sobre 
doações.

 — Malta cobra imposto de renda do doador sobre um ‘ganho de 
capital atribuído’ em uma doação em vida, mas as doações 
estão isentas quando realizadas para o cônjuge, descendente 
direto ou ascendente ou seu cônjuge. Quando o doador não 
tem descendentes, as doações em vida para irmãos e seus 
descendentes se qualificam para isenção.

 — O imposto sobre documentos e transferências (para 
transferências feitas em vida e por morte) é pago pelo 
destinatário, a uma alíquota de 2% ou 5%. A alíquota de 
5 por cento aplica-se caso bens imóveis estiverem sendo 
transferidos (ou se as ações que estão sendo transferidas 
forem em uma empresa em que 75 por cento ou mais dos 
ativos, excluindo todos os ativos circulantes que não são bens 
imóveis, sejam bens imóveis ou direitos sobre bens imóveis).

 — Para fins de impostos sobre documentos e transferências, 
quando um indivíduo transfere ações (em uma empresa 
familiar que administra a empresa) para membros da família 
qualificados nos termos da Lei de Empresas Familiares, 
os primeiros 150.000 euros do valor das ações serão 
desconsiderados.

 —  Até 31 de dezembro de 2020, um incentivo fiscal temporário 
encoraja a transferência de empresas familiares para 
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 — As alíquotas de imposto sucessório e sobre doações são 
progressivas, de um mínimo de 10% a até 50%. Se o valor da 
transferência for superior a 3 bilhões de wons, uma alíquota 
de 50% será aplicada.

 — Ativos herdados ou doados tributados pelo valor total de 
mercado calculado pelo imposto sucessório e sobre doações 
da Coreia.

 — O limite de dedução para sucessão da empresa familiar 
depende da quantidade de períodos durante o que o herdeiro 
administra a empresa familiar (10~19 anos: 20 bilhões de 
wons, 20~29 anos: 30 bilhões de wons, 30 ou mais: 50 
bilhões de wons).

 — A sucessão de uma empresa familiar deve atender a certos 
pré-requisitos para obter isenções, como vendas anuais, 
tamanho dos ativos ou tipo de negócio.

 — O herdeiro pode obter uma dedução máxima de 0,2 bilhão de 
wons, mais um subsídio pessoal e uma dedução geral de 0,5 
bilhão de wons.

 — Se a norma para a avaliação (base tributária) for inferior a 0,5 
milhão de wons, não há tributação.

Espanha

Isenções parciais disponíveis

 — Para transferências por morte, o imposto sucessório 
é devido. Uma redução geral baixa é permitida para 
descendentes e ascendentes que recebem as ações ou 
ativos da empresa familiar. Para se qualificar para a redução:

 — Uma disposição de participação acionária mínima é 
necessária (5 por cento individualmente, ou 20 por cento 
em conjunto com o grupo familiar)

 — Funções gerenciais são necessárias

 — A remuneração por essas funções de gestão deve 
representar mais de 50 por cento do emprego total anual, 
renda profissional ou da atividade econômica

 —  Também há uma redução substancial para as transferências 
de ativos de empresas familiares em caso de falecimento, 
sujeito a um período de permanência de 5 anos para o 
beneficiário e uma proibição de atos durante esse período 
que possam diminuir significativamente o valor das ações.

 — Para transferências em vida, o imposto sobre doações 
(responsabilidade do destinatário) e o imposto de renda da 
pessoa física (responsabilidade do doador) são devidos. O 
imposto de renda da pessoa física não é aplicável caso caixa 
(em vez de ativos) for doado.

 — Uma redução de 95 por cento para o imposto sobre 
doações e uma isenção completa do imposto de renda da 
pessoa jurídica estão disponíveis quando as condições de 
‘isenção de doação em vida de empresas familiares’ forem 
atendidas. Para se qualificar para a isenção:

 — O doador deve ter mais de 65 anos e não trabalhar mais 
na administração da empresa.

 — A empresa deve estar isenta de imposto sobre o 
patrimônio (que inclui uma participação acionária mínima) 
e continuar isenta por 5 a 10 anos (dependendo da região 
autônoma).

 — São proibidos quaisquer atos que possam diminuir 
significativamente o valor das ações durante esses 5 
a 10 anos.

 — Deve-se buscar assessoria sobre se uma região autônoma 
na Espanha alterou estas disposições.

Suécia

Nenhum imposto aplicável

 — A Suécia não tem imposto sucessório ou imposto sobre 
doações.

 — Nenhum outro imposto é aplicável nesse cenário.

 — As transferências em vida e por morte para cônjuges, 
descendentes e ascendentes estão isentas de imposto 
sucessório ou sobre doações caso declaradas perante o 
Fisco no prazo de seis meses.

 — Se o destinatário de uma doação em vida assumir a dívida 
total da empresa (em comparação com a prática padrão 
do doador/destinatário compartilhar as dívidas da empresa 
de maneira conjunta e solidária), geralmente um imposto 
sobre transações com base no direito civil de 2% ou 1% 
sobre o valor da dívida é devido.

Portugal

Isenções integrais disponíveis 

 — Portugal aboliu o imposto sucessório e sobre doações em 2004.

 — Um imposto do selo básico de 10 por cento é cobrado 
sobre as transferências em caso de morte e transferências 
em vida gratuitas. Para transferências ou doações 
onerosas de bens imóveis (incluindo as propriedades 
detidas por uma empresa), uma alíquota adicional de 
imposto do selo de 0,8 por cento é aplicável sobre o valor 
do imóvel.

 — Desde que os destinatários sejam cônjuges, 
descendentes e ascendentes, as transferências por morte 
e as transferências em vida gratuitas estão isentas do 
imposto do selo base. Quando o ativo transferido for uma 
propriedade imobiliária (incluindo uma propriedade detida 
por uma empresa), o imposto do selo adicional é cobrado 
sobre as transferências e doações onerosas.

Romênia

Nenhum imposto aplicável 

 — A Romênia não tem imposto sucessório ou imposto sobre 
doações.

 — A transferência das ações por sucessão ou doação não dá 
origem a um fato gerador.

 —  As doações devem ser reconhecidas em cartório.

 — Nenhum outro imposto é aplicável nesse cenário

Rússia

Nenhum imposto aplicável

 — A Rússia não tem imposto sucessório ou imposto sobre 
doações para transferências por morte e em vida.

 — A herança está sujeita a apenas um imposto estadual na 
efetivação da sucessão.

 — Nenhum outro imposto é aplicável nesse cenário

Arábia Saudita

Nenhum imposto aplicável

 — Arábia Saudita não tem imposto sucessório ou imposto 
sobre doações.

 — Nenhum outro imposto é aplicável nesse cenário

Eslováquia

Nenhum imposto aplicável 

 — A Eslováquia aboliu seus impostos sucessórios e sobre 
doações em 2004.

 — Nenhum outro imposto é aplicável nesse cenário.

 — Quando a doação ou transferência não for uma doação 
verdadeira, mas vinculada a uma atividade empresarial 
ou dependente dos indivíduos, a transferência pode ser 
reclassificada como renda e tributada de acordo. 

África do Sul

Isenções parciais disponíveis

 — As transferências por morte estão sujeitas ao imposto 
sucessório e ao imposto de renda da pessoa jurídica (a 
isenção parcial automática é aplicável).

 — As transferências em vida estão sujeitas ao imposto sobre 
doações e ao imposto de renda da pessoa jurídica (isenção 
parcial automática aplicável)

 — Um imposto adicional de transferência de valores 
mobiliários de 0,25 por cento deve ser pago pela empresa 
na transferência.

 — A atualização mais recente desde o Global Tax Monitor 
de 2018 é a promulgação do aumento das alíquotas de 
Imposto sobre Propriedades e sobre Doações: 20 por cento 
para a parte de uma propriedade tributável/doação inferior 
a R30 milhões e 25% para a parte de uma propriedade 
tributável/doação superior a R30 milhões.

 — A Receita Federal da África do Sul comprometeu-se a 
aumentar os recursos disponíveis para sua unidade focada 
em contribuintes de alta renda que têm acordos tributários 
complexos (incluindo trustes).

Coreia do Sul

Isenções parciais disponíveis para transferências em vida 
e transferências em caso de morte 

 — O imposto sucessório e o imposto sobre doações são 
aplicados pela legislação federal.
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Estados Unidos

Estado com impostos elevados (Minnesota)

Isenções parciais disponíveis para transferências por morte e 
transferências em vida

 — Os residentes de um estado com impostos elevados, 
como Minnesota, estão sujeitos a impostos estaduais e 
federais.

 — Para transferências feitas em até três anos após a morte, 
Minnesota cobra um imposto de propriedade.

 — Minnesota não cobra imposto sobre doações em 
transferências em vida. No entanto, pelo menos um outro 
estado com impostos elevados, Connecticut, cobra um 
imposto sobre doações.

 — Cada indivíduo tem direito a isenções federais e estaduais 
para transferências em vida e transferências por morte.

 — Assessoria específica deve ser buscada no estado 
relevante.

Estado com imposto reduzido (Maine)

Isenções parciais disponíveis para transferências por morte e 
transferências em vida

 — Os residentes em estados com tributação reduzida 
geralmente estão sujeitos apenas a impostos federais, 
embora alguns estados com tributação reduzida também 
cobrem níveis baixos de imposto sobre a propriedade.

 —  Esta análise assume a residência em um estado de 
tributação baixa que cobra tanto impostos estaduais 
quanto federais.

 — Cada indivíduo tem direito a isenções federais e estaduais 
para transferências em vida e transferências por morte.

 — Assessoria específica deve ser buscada no estado relevante.

Uruguai

Nenhuma isenção disponível 

 — O Uruguai não tem imposto sucessório.

 — O imposto de renda da pessoa física se aplica a transferências 
em vida.

Venezuela

Nenhuma isenção disponível

As transferências em vida e por morte estão sujeitas ao 
imposto sucessório:

 — As transferências em vida podem ser feitas de duas maneiras:

1. Se a transferência em vida for feita quando a pessoa 
está viva, ela pode contar como uma doação, pois a 
transferência de todos os bens é feita sem receber 
qualquer contraprestação em dinheiro ou qualquer 

pagamento pelos bens. Se isso for feito, ele pode ser 
tributado pela lei de doações e sucessória.

2. Se a transmissão de bens for feita por meio de venda, ela 
poderá ser tributada pela lei do imposto de renda e estar 
sujeita a taxas do Registro Comercial.

 — As transferências por morte estão sujeitas ao imposto 
sucessório.

As transferências em vida e por morte de bens imóveis 
também estão sujeitas ao imposto de transferência de bens 
imóveis. Se a transferência do imóvel for realizada em vida, as 
opções acima são aplicáveis. Se a transmissão de imóveis for 
feita por morte, ela está sujeita ao imposto sucessório.

Os seguintes ativos são excluídos do valor da base tributável 
da herança:

 — A residência principal que serviu de local permanente no 
domicílio do falecido e é transmitida com essas finalidades 
aos antepassados, descendentes, cônjuges e pais e filhos 
por adoção.

Vietnã

Nenhuma isenção disponível

 — O Vietnã não tem imposto sucessório ou imposto sobre 
doações.

 — O imposto de renda da pessoa física é cobrado sobre as 
transferências em vida e na morte.

 — Não há isenção do imposto de renda da pessoa física para 
transferência de ações ou empresas.

Suíça

Isenções totais são aplicáveis 

 — O imposto sucessório e o imposto sobre doações são 
regidos pelos respectivos cantões na Suíça. A maioria dos 
cantões isenta totalmente as transferências em vida e as 
transferências por morte entre pais e filhos.

 — Embora as respectivas regras difiram significativamente entre 
os cantões, analisamos o cenário supondo que ele ocorreu 
em Zurique.

 — Observe que os cantões de Appenzell Innerrhoden, Lucerna, 
Neuchâtel, Solothurn e Vaud cobram imposto sucessório 
sobre as transferências para os filhos.

 — Assessoria específica sempre deve ser buscada no cantão 
relevante.

Tailândia

Isenção parcial disponível

 — A Tailândia introduziu a Lei do Imposto Sucessório em agosto 
de 2016.

 — Visando evitar uma possível evasão do novo imposto 
sucessório, um imposto sobre doações também foi 
introduzido sob o Imposto de Renda da Pessoa Física no 
Código de Receita da Tailândia.

 — O imposto sobre doações faz parte do imposto de renda da 
pessoa física e o contribuinte deve optar por pagar 5% como 
imposto final. Caso contrário, ele será tributado à alíquota 
marginal do contribuinte.

Tunísia

Imposto mínimo devido 

 — A Tunísia não tem imposto sucessório ou imposto sobre 
doações.

 — O imposto de registro da sucessão, variando entre 2,5 por 
cento e 35 por cento (dependendo das relações familiares), 
mais um por cento para registro na agência imobiliária 
(somente para bens imóveis) é cobrado sobre bens móveis 
e imóveis, sujeito a isenção quando determinadas condições 
forem cumpridas.

 — As doações entre ascendentes e descendentes, bem como 
entre cônjuges, estão sujeitas à taxa de registro fixa de TND 
25 por documento.

Reino Unido

Isenção total em caso de morte; isenção parcial ou 
diferimento total em transferências em vida

 — O imposto sucessório aplica-se às transferências em caso 
de morte.

 — As transferências de ações detidas pelo doador por dois 
anos antes da transferência e qualificadas para isenção de 
propriedade da empresa estão isentas. O nível de caixa 
na empresa pode restringir a isenção. Além disso, cada 
indivíduo tem um subsídio de isenção para uso em caso 
de morte ou em vida (para doações em vida, o subsídio 
ocorre em uma base de sete anos consecutivos).

 — Para as transferências em vida para pessoas físicas, o 
imposto sucessório não se aplica caso o doador sobreviver 
por sete anos após a transferência. No entanto, o doador é 
considerado como tendo recebido o valor de mercado da 
doação e está sujeito ao imposto sobre ganhos de capital 
sobre esse valor.

 — O imposto sobre ganhos de capital na transferência em 
vida pode ser totalmente diferido (com o destinatário 
assumindo o custo base do doador, sujeito às condições) 
ou reduzido para 10 por cento sob a Isenção para 
Empreendedores (sujeito a um ganho máximo em vida de 
£ 1 milhão, com cada indivíduo recebendo um subsídio 
anual de £ 12.300 a partir de 6 de abril de 2020.

 — As doações em vida de ações para o indivíduo em 
uma empresa em que ele também trabalha podem 
ser tributados como renda (a uma alíquota máxima de 
imposto de renda de 45%). Doações entre membros da 
família devido a relações familiares (e não de emprego) 
estão isentas.

 — Deve-se buscar aconselhamento específico, pois as 
isenções apresentam condições complexas.



Sobre a KPMG Private Enterprise

Sobre o Centro Global de Excelência para 
Empresas Familiares da KPMG Private Enterprise

Sobre a KPMG Family Office & Private Client
Network para Empresas Familiares

A paixão move os empreendedores e 
inspira os consultores da KPMG Private 
Enterprise a ajudá-lo a maximizar o sucesso. 
Embora você conheça a KPMG, talvez não 
conheça a KPMG Private Enterprise. Os 
consultores da KPMG Private Enterprise 
nas firmas-membro em todo o mundo 
dedicam-se a trabalhar com você e sua 
empresa, não importa onde você esteja 
na sua jornada de crescimento – quer você 
esteja procurando atingir novos patamares, 
adotar a tecnologia, planejar uma saída ou 

gerenciar a transição do seu patrimônio ou 
empresa para a próxima geração.

Trabalhando com a KPMG Private 
Enterprise, você terá acesso a um consultor 
de confiança — um ponto de contato 
único que compartilha sua mentalidade 
empreendedora. Com acesso aos recursos 
globais e à rede de alianças da KPMG, 
vamos ajudá-lo a impulsionar seus negócios 
e atingir seus objetivos. Seu sucesso é o 
nosso legado.

Assim como sua família, sua empresa não 
para – ela evolui. As empresas familiares 
são únicas e os consultores da prática de 
Empresas Familiares da KPMG Private 
Enterprise entendem a dinâmica de 
uma empresa familiar bem-sucedida 
e trabalham com você para fornecer 
assessoria personalizada e orientação 
experiente para ajudá-lo a ter sucesso. 

Para apoiar as necessidades exclusivas 
das empresas familiares, a KPMG Private 
Enterprise trabalha em parceria com uma rede 
dedicada a oferecer informações e conselhos 
relevantes para empresas familiares. 
Entendemos que a natureza de uma empresa 
familiar é inerentemente diferente de uma 
empresa não familiar e exige uma abordagem 
que considere o componente familiar.

Conforme os sistemas tributários 
tornam-se cada vez mais complexos, é 
importante ter consultores que possam 
ajudá-lo a entender as regras para 
assegurar que você esteja pagando o 
valor correto do imposto, no momento 
certo e nos locais corretos. Nossa equipe 
de profissionais tributários pode ajudá-lo 
em todos os aspectos da tributação da 
pessoa física e da família.

A mobilidade cada vez maior das pessoas, 
do seu capital e dos seus negócios 
significa que muitas pessoas precisam 
de assessoria multijurisdição. A prática de 
Family Office e Private Client da KPMG 

foi projetada especificamente para fazer 
exatamente isso.

Nosso objetivo é entender as 
necessidades e aspirações dos nossos 
clientes, aplicando toda a experiência 
e habilidades do nosso escritório para 
fornecer orientações que os ajudem a 
gerenciar suas obrigações fiscais e o 
relacionamento com as autoridades fiscais 
relevantes em uma base global, enquanto 
trabalhamos para minimizar o risco e a 
duplicação potencial.

A equipe de Family Office e Private 
Client da KPMG entende que cada 
família e entidade privada é diferente. 

Oferecemos suporte sob medida 
para as suas necessidades e para 
as necessidades da sua família. 
Fornecemos assessoria na constituição 
e funcionamento de Escritórios 
Familiares com foco no crescimento e 
preservação da sua energia.

Auxiliamos pessoas físicas, famílias e 
escritórios familiares que atuam em 
todos os setores, independentemente 
da forma como seu patrimônio e sucesso 
foram conquistados.
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