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PA R A G U A I

U M D E S T I N O AT R AT I V O
N A A M É R I C A L AT I N A

Baixos impostos, baixos custos trabalhistas, facilidade de
aplicação e obtenção de crédito e licenças de construção,
uma excelente relação custo-benefício do trabalho e uma
política simplificada de investimentos são apenas algumas
das oportunidades oferecidas pelo Paraguai. Durante a última
década, o país melhorou suas classificações de investimento
e agora é reconhecido como um dos países com os melhores
benefícios para as empresas que desejam iniciar suas
operações.
Do mesmo modo, o Paraguai tem um dos melhores incentivos
fiscais de investimento na região latino-americana, tanto para
capital nacional como estrangeiro, e implementou várias leis
para incentivar o investimento no país.
Neste documento informativo, apresentamos um resumo dos
principais benefícios econômicos e naturais oferecidos pelo
Paraguai, bem como um resumo dos principais recursos fiscais
dos quais as empresas podem se beneficiar.
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PIB

27.09

bilhões de dólares - 2018
PIB PER CAPITA

4.081

(2015) - 2016

MOEDA

Guarani

(PARAGUAI)

DESEMPREGO

7,4%

- 2018

INFLAÇÃO

3,9%

- 2018

POPULAÇÃO

6.639

milhões de pessoas - 2016

IED

5.179

milhões de dólares - 2016

Entre a série de condições econômicas e naturais que tornam o Paraguai
atraente para investimentos, destacam-se:
Força de trabalho jovem

Estabilidade econômica

Boas perspectivas
para o futuro

Eletricidade barata e
limpa

Localização
estratégica

Crescimento econômico
sustentável

Baixa pressão fiscal

Matérias-primas de
qualidade a baixo custo

Grandes áreas de
florestas naturais,
pastagens e terras férteis
Fácil acesso aos
mercados internacionais
através dos rios Paraná
e Paraguai e um sistema
rodoviário com pontes
internacionais
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INCENTIVOS
FISCAIS
Atualmente, o Paraguai tem alguns dos
melhores incentivos fiscais na região para
investimentos de capital, tanto nacionais como
estrangeiros.

A Lei de Maquila, tem por objetivo
promover o estabelecimento e
regulamentar as operações de
empresas maquiladoras que se
dediquem total ou parcialmente
à realização de processos
produtivos tangíveis ou intangíveis;
combinando bens ou serviços de
origem estrangeira importados
temporariamente, com recursos
trabalhistas e outros recursos
nacionais, destinando a sua produção
para mercados de exportação.

LEI 1064/97

(LEI MAQUILA)
Quais são os benefícios?

Os benefícios fiscais mais importantes concedidos pelos regulamentos da Lei
Maquila são os seguintes:
As maquiladoras estão isentas de
qualquer outro imposto nacional,
estadual ou municipal, com exceção
do Tributo Único de 1%.
Esta isenção se estende para:
• A importação dos bens previstos
no Contrato Maquila.
• A reexportação de bens
importados ao abrigo do referido
Contrato.
• A reexportação dos bens
transformados elaborados,
reparados ou montados sob o
referido Contrato.

Para as vendas no mercado local
(máximo de 10% da produção
do ano anterior, com autorização
prévia do CNIME), todas as tarifas
e impostos que foram suspensos
devem ser pagos O mesmo é
necessário para a nacionalização de
subprodutos, produtos e resíduos.

Ls empresas também gozam dos seguintes benefícios:
• Isenção do Imposto de Patentes a
comércios, indústrias, profissões e
ofícios.

• Isenção do imposto sobre o valor
agregado incidente sobre as
operações de arrendamento ou leasing
de máquinas e equipamentos que
fazem parte do Programa Maquila.

• Isenção do Imposto de Construção
que afeta a planta industrial e/
ou serviços industriais, conforme
aprovado no Programa Maquila.

• Qualquer outro imposto, taxa ou
contribuição nacional ou estadual
criado ou a ser criado.

• Isenção de tarifas diretamente
relacionadas ao processo Maquila.

Produto
Mercado de exportação

Matriz

Mercado nacional

Máx. de 10% da produção do
ano anterior

Maquiladora

Outros países

Bens de capital/
Insumos / Matérias-primas

Submaquiladora

contratado pela Maquiladora

Provisão nacional

Bens e serviços / Mão-de-obra

Quem pode se beneficiar da Lei Maquila?
Qualquer pessoa, física ou jurídica, nacional ou estrangeira estabelecida no país e
que esteja autorizada a realizar atos de comércio pode solicitar a aprovação de um
programa de maquila de exportação.
Processo de solicitação
As empresas interessadas em solicitar um programa de maquila devem enviar
um Projeto (pedido) à Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Indústrias
Maquiladoras de Exportação (CNIME).
A empresa também deve apresentar um Projeto com a descrição e características
do processo industrial ou de serviço que realiza, detalhe dos valores de
importações, produção, exportações e geração de emprego, período de tempo
coberto pelo programa, entre outros. Isso deve estar acompanhado de uma Carta
de Intenção, no caso de ainda não ter o Contrato de Maquila.

A Lei 60-90, também conhecida como
Lei de Investimentos, tem como
objetivo promover e aumentar os
investimentos de capital de origem
nacional e/ou estrangeiro. As pessoas
físicas e jurídicas radicadas no país,
cujos investimentos são feitos de
acordo com a política econômica e
social do Governo Nacional, podem
receber benefícios de natureza fiscal
através desta Lei.

LEI 60-90

(LEI DE INVESTIMENTOS)

Quais são os benefícios?
Os investimentos amparados pela lei
60/90 estão totalmente isentos de
impostos fiscais e municipais cobrados
sobre a constituição e registro de
sociedades e empresas, bem como
dos impostos aduaneiras e outros
equivalentes, incluindo impostos
internos que se aplicam especificamente
para a importação de bens de capital,
matérias-primas e insumos destinados à
indústria local, etc.

Além disso, quando o investimento
é financiado com uma instituição
bancária do exterior, a empresa não
paga impostos sobre os pagamentos
feitos à referida instituição bancária
(investimentos superiores a US $ 5
milhões). No caso de investimentos
superiores a US$5 milhões, não são
pagos impostos quando os lucros do
projeto são distribuídos.

Outros benefícios fiscais:

Tarifa de importação
de Bens de capital
(máquinas e
equipamentos)

0%

Imposto a pagamentos
ao exterior de capital,
juros e comissões
(investimentos superiores
a US$ 5 bilhões)

0%

0%

Imposto sobre o
valor agregado (IVA)
sobre bens de Capital
(comprados dentro ou
fora do Paraguai)

0%

Imposto a pagamento
de dividendos/lucro ao
exterior (investimentos
superiores a US$ 5
bilhões, até 10 anos)

Quem pode se beneficiar da Lei 60/90?
As isenções estabelecidas na Lei 60/90 se aplicam a investimentos em diversos
setores da economia, especialmente os projetos: agropecuários, industriais,
mineração, serviços financeiros, turismo, transportes, saúde, tecnologia,
telecomunicações e logística, entre outros.
Processo de solicitação
O Ministério da Indústria e Comércio e o Ministério da Fazenda, em resolução
conjunta, concedem os benefícios, uma vez obtida a aprovação do Conselho de
Investimentos. Para isso, as empresas devem enviar:

APLICAÇÃO ASSINADA
PELOS RESPONSÁVEIS DO
PROJETO

ESTUDO DE
PRÉ-VIABILIDADE

OUTROS:

DOCUMENTOS
FORMAIS

Indicando:

•
•
•
•
•
•
•
•

Nomes
cargos
atividade do projeto
localização
principais
características
benefícios solicitados
justificação
quantificação.

sobre o projeto de
investimento com a
assinatura dos técnicos
ou profissionais
responsáveis.

•
•
•
•
•

Estatutos Sociais
Balanços
Declaração
juramentada
Certificado de
conformidade fiscal
Licença ambiental,
etc.

•
•

Faturas Pró-forma
Catálogo de máquinas
e equipamentos.

A Lei nº 5.542/15, também
conhecida como Lei de Garantia aos
Investimentos, é aplicável a pessoas
físicas ou jurídicas nacionais
e estrangeiras, que investem
capital na criação de empresas
que atendam aos requisitos
estabelecidos no Artigo 2 ou que
adaptem empresas existentes a
esses requisitos.
As empresas podem combinar os
benefícios desta lei com os da
Lei 60/90.

LEI NO. 5.542/15

(LEI DE GARANTIA AOS INVESTIMENTOS)
Quais são os benefícios?
A Lei de Garantia aos Investimentos
apresenta vários benefícios para as
empresas.
No que se refere à transferência
de capitais e resultados líquidos, o
montante investido e o lucro líquido
obtido pela transferência do capital
investido estará isento de todos os
impostos. Além disso, a empresa é livre
para transferir ao exterior os resultados
do investimento, no entanto, a remessa
do capital investido só será possível até
dois anos após a criação da empresa.
Outro benefício notável é o direito à
invariabilidade tributária. O imposto de

renda incidente sobre a atividade realizada
pela empresa beneficiária será mantido na
mesma porcentagem vigente na data de
assinatura do contrato, desde o início do
projeto (início das operações da empresa
financiada com o investimento) e até:
• 10 anos, para investimentos até US$
50.000.000;
• 15 anos, se o investimento for superior
a US$ 50.000.000 e inferior a US$
100.000.000;
• 20 anos, se o investimento for igual ou
superior a US$ 100,000,000.

Regime especial para a exportação
Se o projeto contemplar a exportação de
parte ou de todos os bens produzidos,
as respectivas empresas poderão
manter uma porcentagem de divisas
no exterior; quando estas forem
necessárias para pagar as obrigações
assumidas no exterior, ou para cumprir
com a remessa dos resultados líquidos
originados dos investimentos.

Benefícios adicionais para indústrias de
alto conteúdo social e seus acionistas
Os investimentos de alto conteúdo
social são aqueles que estão
localizados nas áreas do país com
menor desenvolvimento relativo e baixa
oferta de emprego para uma população
com alta demanda trabalhista. Além
disso, eles devem exigir uma quantidade
significativa de mão-de-obra, promover
a formação de cargos médios e ter
como objetivo a incorporação de valor
agregado à matéria-prima através da
industrialização. As operações em
questão não devem prejudicar de forma
significativa ou irreversível o meio
ambiente.

Em conformidade com os requisitos acima mencionados, as indústrias de alto
conteúdo social recebem os seguintes benefícios adicionais:
• Isenção da taxa adicional de 5% do imposto de renda pela distribuição de lucros; e
• Diminuição da taxa de imposto de 15% aplicada à remessa de lucros no exterior, a
uma taxa de 1% por cada 100 empregos diretos gerados e até um máximo de 50%
do valor total da taxa aplicável.

Processo de solicitação
APROVAÇÃO DO PROJETO
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O Conselho de Investimento deve decidir
sobre os investimentos que pretendem
se beneficiar da Lei, mas a aprovação
dos projetos será de responsabilidade da
Equipe Econômica Nacional através do
Ministério da Indústria e Comércio e do
Ministério da Fazenda.
ASSINATURA DE CONTRATO DE
INVESTIMENTO COM O ESTADO

Após a aprovação do projeto, o investidor deve:

CONSTITUIR UMA SOCIEDADE ANÔNIMA
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Se a sociedade anônima já existe no
momento da assinatura do Contrato de
Investimento, esta deve adaptar seus
estatutos sociais e cumprir com os
prazos estabelecidos para a ampliação e
integração de capital.
ASSINAR UM CONTRATO DE
INVESTIMENTO COM O ESTADO
ATRAVÉS DE ESCRITURA PÚBLICA

Integrando o capital previsto dentro dos
prazos estabelecidos no Contrato de
Investimento, que não poderá exceder
cinco anos em investimentos acima de
US$ 5.000.000 e dois anos naqueles
inferiores a esse montante.

O S E S P E C I A L I S TA S
DA TMF GROUP
PODEM AJUDÁ-LO

Entre em contato

A TMF Group é uma especialista global que
entende as necessidades locais e tem uma
rede de mais de 120 escritórios em mais de 80
países e cerca de 6.500 funcionários (mais de
600 funcionários estão baseados em nossos
escritórios no sul da América Latina). Nossos
especialistas ajudam empresas de todos os
portes a expandir e operar dentro e fora de seus
mercados domésticos.

contact@tmf-group.com

Entre em contato com nossa equipe para saber
mais sobre como nossos serviços podem
ajudar seu negócio.
* Este guia é um breve resumo com informações básicas. Para
solicitar mais informações, entre em contato com nossos
especialistas.

Fontes:
Fontes: Banco Mundial – http://www.bancomundial.org/es/country/paraguay
Banco Central do Paraguai: https://www.bcp.gov.py
Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos - http://www.dgeec.gov.py
Ministério da Indústria e Comércio - www.mic.gov.py
Conselho Nacional da Indústria Maquiladora de Exportação - http://maquila.gov.py
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