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HISTÓRICO LEGISLATIVO 
 

• Portaria Conjunta nº 170/2008 – MDIC/MF/BACEN 

 

• Acordo de Cooperação Técnica nº 36/2008 

 

• Lei nº 12.546/2011 

 

• Decreto nº 7.708/2012 

 

• Portaria MDIC 113/2012 

 

• Instrução Normativa RFB nº 1.277/2012 

 

• Portaria Conjunta RFB/SCS 1.908/2012 

 

• Instrução Normativa RFB nº 1.396/2013 (17 de setembro 2013) 

 

• ADE CODAC nº 19/2014 (03 de julho de 2014) 

 

• Portaria Conjunta RFB/SCS nº  43/2015 (12 de janeiro de 2015) 
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O QUE É O SISCOSERV? 
 

É um sistema informatizado de registro de informações criado com o objetivo de  registrar as 

transações entre residentes e não-residentes no Brasil, a título de comércio internacional 

de serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio. 
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POR QUE O SISCOSERV FOI CRIADO? 
 

• Para auxiliar o governo no desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes no que tange 

ao comércio internacional de serviços, intangíveis e outras operações que produzam 

variações no patrimônio; 

 

• Para adequar às políticas externas brasileiras às diretrizes do Acordo Geral sobre Comércio 

de Serviços (GATS), da Organização Mundial de Comércio (OMC); 

 

• Para dar uma visão mais ampla à Receita Federal e um maior acesso às informações que 

são base para a tributação dos serviços internacionais, intangíveis e outras operações que 

produzam variações no patrimônio. 
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O SISCOSERV É A MESMA COISA QUE O SISCOMEX? 

 

SISCOSERV 
SISCOSERV 

SISCOSERV 

• Serviços e intangíveis 

• Registro posterior ao início 
da operação 

• Inexistência de 
licenciamento de 
operações 

• Não há previsão de órgãos 
anuentes 

• Poderá ser utilizado em 
políticas públicas federais, 
estaduais e municipais 

• Desenvolvimento e 
Manutenção – MDIC/SCS 
Produção – Custo MF/RFB 

SISCOMEX 

• Bens e Mercadorias 

• Registro anterior à 
operação 

• Caráter de licenciamento 

• Diversos órgãos anuentes 

• Utilizado em políticas 
públicas federais 

• Desenvolvimento e 
Manutenção MDIC/SECEX 
Produção – Custo MDIC 



QUEM DEVE FAZER O REGISTRO NO SISCOSERV? 
 

• O prestador do serviço  exportado residente ou domiciliado no Brasil; 

• O tomador do serviço importado residente ou domiciliado no Brasil; 

• A pessoa física  ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil que transfere ou adquire 

intangível; 

• A pessoa física ou jurídica ou representante legal de ente despersonalizado residente 

ou domiciliada no Brasil que realize operações que produzam variações no patrimônio. 

 

OBSERVAÇÃO: 

Os órgãos da administração pública direta e indireta, da União, dos Estados, dos Municípios e 

do Distrito Federal também estão sujeitos ao registro no SISCOSERV! 

 

ca 

OBRIGATORIEDADE 
SISCOSERV 



QUE OPERAÇÕES ESTÃO SUJEITAS AO REGISTRO NO SISCOSERV? 

 

• Importação e exportação de serviços; 

 

• Transações envolvendo intangíveis; 

 

• Demais operações que produzam variações no patrimônio que estejam listadas na NBS; 

 

• Operações realizadas por meio de presença comercial no exterior. 

 

 

 

ca 

OBRIGATORIEDADE 
SISCOSERV 



IMPORTANTE 
 

O registro no SISCOSERV independe de contratação de câmbio, do meio escolhido para 

pagamento da operação ou mesmo da existência de contrato formal. 

 

 

 

OBRIGATORIEDADE 
SISCOSERV 



O QUE SÃO SERVIÇOS PARA O COMÉRCIO EXTERIOR? 
 

São operações que basicamente implicam em uma obrigação de fazer na esfera internacional. 

 

O QUE SÃO SERVIÇOS IMPORTADOS? 
 

•  São os serviços provenientes do exterior ou cuja prestação tenha se iniciado no exterior, 

mas concluído no Brasil; 

• São serviços prestados no exterior para pessoa física ou jurídica brasileira. 

 

O QUE SÃO SERVIÇOS EXPORTADOS? 

 
• São os serviços provenientes do Brasil ou cuja prestação tenha se iniciado no Brasil, mas 

concluído no exterior; 

• São serviços prestados no Brasil, para uma pessoa física ou jurídica estrangeira. 

 

 

 

SERVIÇOS IMPORTADOS E EXPORTADOS 
SISCOSERV 



O QUE SÃO INTANGÍVEIS? 
 

São operações em que envolvem direitos, ou seja, uso, fruição ou exploração de algo.  

 

 

 

INTANGÍVEIS 
SISCOSERV 



O QUE SÃO OUTRAS OPERAÇÕES QUE PRODUZAM VARIAÇÕES 

NO PATRIMÔNIO? 
 

São operações que decorrem de um serviço ou da exploração de algum direito, não podendo 

ser classificadas como tal, mas que geram uma variação no patrimônio da pessoa física ou 

jurídica, podendo ser na receita ou na despesa. 

 

 

 

 

OUTRAS OPERAÇÕES QUE PRODUZAM 

VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO SISCOSERV 



O QUE É PRESENÇA COMERCIAL NO EXTERIOR? 
 

 

PRESENÇA COMERCIAL  para uma pessoa jurídica significa ter uma filial, sucursal ou 

empresa controlada no exterior, por meio da qual são realizadas operações envolvendo serviços 

ou direitos. 

 

 

 

 

 

PRESENÇA COMERCIAL NO EXTERIOR 
SISCOSERV 



ESQUEMA DE ANÁLISE 
SISCOSERV 

SISCOSERV 

Serviço, 
Intangível 
ou Outra 
Operação 

que Produz 
Variação 

no PL 

Fluxo 
Financeiro 

com 
faturament

o 

Relação 
Residente 

X Não 
Residente 



QUEM ESTÁ DISPENSADO DE REGISTRAR AS OPERAÇÕES NO 

SISCOSERV? 
 

• As pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES NACIONAL; 

• Os Microempreendedores Individuais (MEI); 

• As pessoas físicas residentes no Brasil que, em nome individual, não explorem habitual 

e profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza cível ou comercial, 

com  o fim especulativo de lucro, desde que não realizem operações em valor superior a 

USD 30.000,00 (trinta mil dólares) ou o equivalente em outra moeda. 

 

 

 

DISPENSA DE APRESENTAÇÃO 
SISCOSERV 



 

IMPORTANTE 
 

Se os optantes do SIMPLES NACIONAL, os MEI ou as pessoas físicas referidas no terceiro 

item acima tiverem sido beneficiadas por algum programa governamental de fomento ao 

comércio exterior, o registro no SISCOSERV deverá ser feito. 

 

 

DISPENSA DE APRESENTAÇÃO 
SISCOSERV 



 

 

MECANISMOS DE APOIO 
SISCOSERV 

EXPORTAÇÃO 
 

• ACC – Adiantamento sobre Contrato de Câmbio – Redução a Zero do IR e do IOF; 

• ACE – Adiantamento sobre Cambiais Entregues – Redução a Zero de IR e do IOF; 

• BNDES Prosoft – Exportação Pós Embarque; 

• BNDES Prosoft – Exportação Pré-Embarque; 

• BNDES – Exim Pré-Embarque – Serviços; 

• BNDES – Exim Pós-Embarque – Serviços; 

• CCR – Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos; 

• FGE – Fundo de Garantia à Exportação; 

• PROEX – Equalização; 

• PROEX – Financiamento; 

 

  



 

 

MECANISMOS DE APOIO 
SISCOSERV 

IMPORTAÇÃO 
 

• ADM. PÚBLICA E OUTROS – Isenção PIS/Pasep/Cofins Importação; 

• ENT. BENEFICIENTE ASSIST. SOCIAL– não incidência PIS/Pasep/Cofins Importação; 

• EVENTOS FIFA (subsidiária) – isenção PIS/Pasep/Cofins Importação; 

• EVENTOS FIFA – isenção PIS/Pasep/Cofins Importação; 

• IR Redução a zero -promoção bens e serviços no exterior, destinos turísticos e 

promoção do Brasil no exterior – Redução a zero do IR sobre os rendimentos auferidos 

no País por residentes ou domiciliados no exterior 

• MATERIAL AERONÁUTICO – red. Zero PIS/Pasep/Cofins Importação; 

• RECOPA susp. PIS/Pasep/Cofins Importação – Suspensão da exigência da Contribuição 

para o PIS/Pasep Importação e da COFINS Importação incidentes sobre serviços 

importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária do RECOPA; 

 

  



 

 

MECANISMOS DE APOIO 
SISCOSERV 

IMPORTAÇÃO 
 

• REIDI – suspensão PIS/Pasep/Cofins Importação;  

• REPENEC – suspensão PIS/Pasep/Cofins Importação; 

• RETAERO – suspensão PIS/Pasep/Cofins Importação; 

• ZPE – suspensão PIS/Pasep/Cofins Importação; 

• Aluguéis e Arrendamento Mercantil de máquinas, equipamentos, embarcações e 

aeronaves – redução a zero PIS/Pasep/Cofins Importação; 

• Arrendamento Mercantil de aeronave para empresa de transporte aéreo público – 

redução a zero do IR; 

• Comissão a agentes externos na exportação – redução a zero de IR; 

• Despesas de armazenagem, movimentação e transporte de carga no exterior – 

redução a zero de IR; 



 

 

MECANISMOS DE APOIO 
SISCOSERV 

IMPORTAÇÃO 

 
• RETID – suspensão de PIS/Pasep/Cofins Importação; 

• Royalties, Assistência Técnica, Científica e Assemelhados– dedutibilidade fiscal; 

• Serviços de avaliação da conformidade vinculados aos Acordos da OMC – redução a 

zero de IR; 

 

  



 

01/08/2012 (em vigor) 

 

 

CRONOGRAMA DE REGISTRO 
SISCOSERV 

• Serviços de Construção 

CAPÍTULO 1 

• Serviços postais 

• Serviços de coleta, remessa ou entrega de 
documentos (exceto cartas) ou de pequenos objetos 

• Serviços de remessas especiais 

CAPÍTULO 7 

• Serviços de manutenção 

• Serviços de reparação e instalação (exceto 
construção) 

CAPÍTULO 20 



 

01/10/2012 (em vigor) 

 

 

CRONOGRAMA DE REGISTRO 
SISCOSERV 

• Fornecimento de alimentação e bebidas e serviços de 
hospedagem 

CAPÍTULO 3 

• Serviços jurídicos e contábeis 

CAPÍTULO 13 

• Outros serviços profissionais 

CAPÍTULO 14 

• Serviços de publicação, impressão e reprodução 

CAPÍTULO 21 

• Serviços pessoais 

CAPÍTULO 26 



 

01/12/2012 (em vigor) 

 

 

CRONOGRAMA DE REGISTRO 
SISCOSERV 

• Serviços de distribuição de mercadorias 

• Serviços de despachante aduaneiro 

CAPÍTULO 2 

• Serviços imobiliários 

CAPÍTULO 10 

• Serviços de apoio às atividades empresariais 

CAPÍTULO 18 



 

01/02/2013 (em vigor) 

 

 

CRONOGRAMA DE REGISTRO 
SISCOSERV 

• Serviços financeiros e relacionados 

• Securitização de recebíveis 

• Fomento comercial 

CAPÍTULO 9 

• Serviços de tecnologia da informação 

CAPÍTULO 15 



01/04/2013 (em vigor) 

 

 

CRONOGRAMA DE REGISTRO 
SISCOSERV 

• Serviços de transporte de passageiros 

CAPÍTULO 4 

• Serviços de transporte de carga 

CAPÍTULO 5 

• Serviços de apoio aos transportes 

CAPÍTULO 6 



01/07/2013 (em vigor) 

 

 

CRONOGRAMA DE REGISTRO 
SISCOSERV 

• Arrendamento mercantil operacional 

• Propriedade intelectual 

• Franquias empresariais 

• Exploração de outros direitos 

CAPÍTULO 11 

• Serviços de pesquisa e desenvolvimento 

CAPÍTULO 12 

• Serviços recreativos 

• Serviços culturais 

• Serviços desportivos 

CAPÍTULO 25 

• Cessão de direitos da propriedade intelectual 

CAPÍTULO 27 



01/10/2013 (em vigor) 

 

 

CRONOGRAMA DE REGISTRO 
SISCOSERV 

• Serviços de transmissão e distribuição de 
eletricidade 

• Serviços de distribuição de gás e água 

CAPÍTULO 8 

• Serviços de telecomunicação, difusão e 
fornecimento de informações 

CAPÍTULO 17 

• Serviços de apoio às atividades agropecuárias, 
silvicultura, pesca, aquicultura, extração mineral, 
eletricidade, gás e água 

CAPÍTULO 19 



 

01/10/2013 (em vigor) 

 

 

CRONOGRAMA DE REGISTRO 
SISCOSERV 

• Serviços educacionais 

CAPÍTULO 22 

• Serviços relacionados à saúde humana e de 
assistência técnica 

CAPÍTULO 23 

• Serviços de tratamento, eliminação e coleta de 
resíduos sólidos, saneamento, remediação e 
serviços ambientais. 

CAPÍTULO 24 



SISCOSERV 

MÓDULOS DE REGISTRO 

SISCOSERV 

MÓDULO VENDA 

REGISTRO DE  
VENDA DE 

SERVIÇO (RVS) 

REGISTRO DE 
FATURAMENTO 

(RF) 

REGISTRO DE 
PRESENÇA 
COMERCIAL 

(RPC) 

MÓDULO 
AQUISIÇÃO 

REGISTRO DE 
AQUISIÇÃO DE 
SERVIÇO (RAS) 

REGISTRO DE 
PAGAMENTO (RP) 



 

• Acesso por meio do Centro Virtual de Atendimento do Contribuinte – E-CAC 

www.receita.fazenda.gov.br  

www.siscoserv.mdic.gov.br 

• Programa em plataforma Web 

• Utilização de certificado digital E-CPF 

• Não é possível acessar por certificado digital E-CNPJ (necessária então a procuração 

eletrônica) 

• As informações devem ser efetuadas por ESTABELECIMENTO 

 

  

FORMA E PRAZOS DE ENTREGA 
SISCOSERV 
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SITUAÇÃO 1- MÓDULO VENDA 

EXPORTAÇÃO DE SERVIÇO 

PRAZOS PARA REGISTRO 
SISCOSERV 

•Inicia a prestação do serviço 

•Prazo: até o último dia útil do 
terceiro mês subsequente à 
prestação do serviço p/ RVS 

Contratação 
do Serviço 

 

RVS 

•Emite nota fiscal/invoice 
de prestação do serviço 

•Prazo: último dia útil do 
mês subsequente a 
emissão da nota p/ RF 

•OU 

•Prazo: último dia útil do 
mês subsequente ao 
RVS 

Faturamento 

RF 

O tempo transcorrido 

entre o final da 

prestação do serviço e 

a emissão da nota 

fiscal/invoice não 

interessa! 



 

SITUAÇÃO 2- MÓDULO VENDA 

EXPORTAÇÃO DE SERVIÇO 

PRAZOS PARA REGISTRO 
SISCOSERV 

 
Contratação 

•Emissão de Nota 
Fiscal/Invoice 
(adiantamento) 

•Serviço ainda não 
prestado 

Faturamento 
•Inicia a prestação do serviço 

•Prazo : último dia útil do 
terceiro mês subsequente à 
prestação do serviço para 
RVS 

RVS 

•Prazo: último dia 
útil do mês 
subsequente ao 

RVS 

RF 

O tempo transcorrido 

entre a contratação e o 

faturamento antecipado 

não interessa! 



 

SITUAÇÃO 3- MÓDULO AQUISIÇÃO 

IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO 

PRAZOS PARA REGISTRO 
SISCOSERV 

• Prazo: até o último dia 
útil do terceiro mês 
subsequente à 
prestação do serviço p/ 
RAS 

Contratação 
do Serviço 

 

RAS 

•Efetua o pagamento da 
prestação do serviço 

•Prazo: último dia útil do 
mês subsequente ao 
pagamento para RP 

•OU 

•Prazo: último dia útil do 
mês subsequente ao RAS 

Pagamento 

RP 

O tempo transcorrido 

entre o final da 

prestação do serviço e 

o pagamento não 

interessa! 



 

SITUAÇÃO 4- MÓDULO AQUISIÇÃO 

IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO 

PRAZOS PARA REGISTRO 
SISCOSERV 

 

Contratação 

•Pagamento 

•Serviço ainda não 
prestado 

Pagamento •Inicia a prestação do 
serviço 

•Prazo : último dia útil do 
terceiro mês 
subsequente à prestação 
do serviço para RAS 

RAS 

• Prazo: último 
dia útil do mês 
subsequente 
ao RAS 

RP 

O tempo transcorrido 

entre a contratação e o 

pagamento antecipado 

não interessa! 



 

IMPORTANTE 
 

• Registrar apenas as operações iniciadas e não concluídas antes das datas constantes da 

lista; 

• Até 31/12/2013 o RVS e o RAS tem como prazo de registro o sexto mês subsequente à 

realização da operação; 

• Entre 01/01/2014 e 31/12/2015, o RVS e o RAS tem como prazo de registro o terceiro mês 

subsequente à realização da operação; 

• A partir de 01/01/2016, o RVS e o RAS tem como prazo de registro o mês subsequente à 

realização da operação. 

 

 

PRAZOS PARA REGISTRO 
SISCOSERV 



 

REGISTRO FORA DO PRAZO: 
 

Extemporâneo:  

• Multa de R$ 500,00 (mês ou fração) – início de operação, imune, isenta, lucro presumido ou 

Simples Nacional; 

• Multa de R$ 1.500,00 (mês ou fração) – demais PJs; 

• Multa de R$ 100,00 (mês ou fração) – PF. 

(diminuídas em 50%  se a informação for apresentada atrasada, mas antes de qualquer 

procedimento de ofício) 

 

Por não atendimento à intimação da Receita Federal: 

• Multa de R$ 500,00 (mês ou fração) – lucro presumido/lucro real 

• Multa de R$ 150,00 (mês ou fração) – simples nacional 

 

INFORMAÇÃO OMITIDA, INEXATA OU INCOMPLETA: 

 
•  Multa de 3% (não inferior a R$ 100,00) sobre o valor da operação – PJ 

• Multa de 1,5% (não inferior a R$ 100,00) sobre o valor da operação - PF 

PENALIDADES 
SISCOSERV 



MÓDULO DE REGISTRO DO NEGÓCIO 

CONTRATO – RVS/RAS  

 

SISCOSERV 

 

O RVS  e o RAS são os módulos em que devemos fazer o registro do negócio, referente à(s) 

operação(ões) entre residente no Brasil e residente no exterior, ainda que este não tenha sido 

celebrado por contrato formal (escrito). 

 

O contrato deve ser registrado no SISCOSERV no módulo RVS (exportação) ou no módulo RAS 

(importação) NÃO na data de sua assinatura, mas SIM a partir do início da prestação do 

serviço. 



MÓDULO DE REGISTRO DO NEGÓCIO 

CONTRATO – RVS/RAS  

 

SISCOSERV 

 

DATA DE INÍCIO E DATA DE CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO 
 

A data de início e a data de conclusão da prestação do serviço é sempre aquela que foi 

acordada entre as partes, verbalmente (telefonema, reunião, etc) ou por escrito (por e-mail, 

por contrato ou outro documento). 



MÓDULO DE REGISTRO DO NEGÓCIO 

CONTRATO – RVS/RAS  

 

SISCOSERV 

 

DATA DE INÍCIO E DATA DE CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO 

 

CONTRATOS COM PRAZO INDETERMINADO 
 

a data de início será aquela em que o serviço começou a ser prestado e a data da conclusão 

deve ser o último dia do exercício .  



MÓDULO DE REGISTRO DO NEGÓCIO 

CONTRATO – RVS/RAS  

 

SISCOSERV 

 

DATA DE INÍCIO E DATA DE CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO 

 

CONTRATOS QUE JÁ ESTAVAM EM ANDAMENTO 
 

Nas situações em que o serviço já estava em andamento, quando da instituição do 

SISCOSERV, a data inicial será a data prevista no cronograma oficial e a data de conclusão 

a prevista em contrato ou, em caso de indeterminação, o último dia do exercício. 



MÓDULO DE REGISTRO DO NEGÓCIO 

CONTRATO – RVS/RAS  

 

SISCOSERV 

 

VALOR DO CONTRATO 

 

CONTRATOS COM VALOR INDETERMINADO 
 

O valor deverá ser registrado pelo seu montante estimado, uma vez que o RAS/RVS não 

aceita ZERO neste campo. Posteriormente é possível retificar o valor no RAS/RVS para 

inserir o montante correto. Inclusive, é possível imputar ZERO no campo valor, mas somente 

quando da retificação, nunca quando do primeiro registro. 



MÓDULO DE REGISTRO DO NEGÓCIO 

CONTRATO – RVS/RAS  

 

SISCOSERV 

 

CONTRATO COM DIVERSOS SERVIÇOS (TIPO “GUARDA-CHUVA”) 
 

Todos os serviços previstos deverão ser classificados nas suas respectivas NBS, ou seja, é 

possível ter apenas um registro RVS/RAS e diversas NBS. 

 

Todavia, caso o contrato tenha diversos adquirentes (RAS) ou diversos vendedores (RVS), 

será necessário registrar um contrato para cada um, ou seja, um RAS/RVS por 

adquirente/vendedor. 



MÓDULO DE REGISTRO DO NEGÓCIO 

CONTRATO – RVS/RAS  

 

SISCOSERV 

 

CONTRATO COM PAGAMENTOS EM DIVERSAS MOEDAS 
 

Se houver pagamentos em moedas diferentes relacionados ao mesmo contrato, mesmo que 

existam apenas um adquirente ou um vendedor naquela relação contratual, deverão ser 

efetuados tantos registros RVS/RAS quantas forem as moedas. 

 

MOEDA DE REGISTRO 
 

Deve ser a moeda do contrato, aquela em que ocorreu a negociação. 



MÓDULO DE REGISTRO DO NEGÓCIO 

CONTRATO – RVS/RAS  

 

SISCOSERV 

 

SITUAÇÕES ESPECIAIS 
 

RAS – Operação envolvendo consumo no exterior por pessoas físicas residentes no 

Brasil a serviço de empresa domiciliadas no Brasil (movimento temporário de profissionais 

com vínculo empregatício ou subcontratados) 

 

Registrar pelos valores acumulados mensalmente, por NBS e por país. 

 

Estão sujeitas ao registro TODAS as empresas que enviarem profissionais ao exterior entre 

10/2012 e 08/2013 

 

A partir de 09/2013 o registro é feito na pessoa física e somente se ultrapassar USD 30 mil 



MÓDULO DE REGISTRO DO NEGÓCIO 

CONTRATO – RVS/RAS  

 

SISCOSERV 

 

SITUAÇÕES ESPECIAIS 
 

RVS – Operação envolvendo pessoas físicas residentes no exterior mediante consumo no 

Brasil 

Registrar pelos valores acumulados mensalmente, por NBS e por país. 

 

Exemplos:  

Vendas no Brasil para residentes ou domiciliados no exterior de fornecimento de refeições 

Vendas no Brasil de serviços de hospedagem para funcionários de empresa domiciliada no 

exterior 

 

QUEM DEVE FAZER O REGISTRO É QUEM FAZ PARTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL 

COM O ESTRANGEIRO, AINDA QUE HAJA SUBCONTRATAÇÃO. NO CASO DOS 

EXEMPLOS, SÃO OS RESTAURANTES E HOTÉIS. 



MÓDULO DE REGISTRO DO NEGÓCIO 

CONTRATO – RVS/RAS  

 

SISCOSERV 

 

SITUAÇÕES ESPECIAIS 
 

RVS – Operação envolvendo transporte, no Brasil, de passageiros residentes no 

exterior 

Registrar pelos valores acumulados mensalmente, por NBS e por país. 

 

 



MÓDULO DE REGISTRO DO NEGÓCIO 

CONTRATO – RVS/RAS  

 

SISCOSERV 

 

OUTRAS CONSIDERAÇÕES 
 

• Operações futuras não podem ser registradas, ou seja, o registro só pode ser feito após o 

início da prestação do serviço. 

 

• RVS e RAS não podem ser cancelados, justamente porque devem ser registrados 

somente depois que se inicia a prestação do serviço. Entretanto, o sistema prevê a 

possibilidade de retificação ou mesmo de aditamento. 

 

• Depois que os serviços forem faturados ou pagos e isso for registrado, RVS e RAS ainda 

poderão ser retificados, mas os campos NBS (tipo de serviço) e Moeda não poderão mais 

ser alterados. Quanto ao Valor da Operação, o sistema só aceitará alteração para maior. 

 

• Após a data prevista para conclusão do serviço, o Valor da Operação deverá ser 

exatamente o valor que for registrado como valor pago ou valor faturado. Se os valores 

não coincidirem, isso deverá ser alterado. 



SISCOSERV 

FATURAMENTO OU PAGAMENTO – RF/RP  
 

 

O Registro de Faturamento (RF) e o Registro de Pagamento (RP) são registros 

complementares e vinculados ao Registro de Venda de Serviços (RVS) e Registro de Aquisição 

de Serviços (RAS), respectivamente. 

 

Existirão tantos RF/RP quantas forem as parcelas de faturamento/pagamento referente a um 

mesmo contrato (RVS/RAS).  

MÓDULO DE REGISTRO DA CONCLUSÃO DO 

NEGÓCIO 



SISCOSERV 

FATURAMENTO OU PAGAMENTO – RF/RP  
 

 

FATURAMENTO EM QUE SE MANTENHA O VALOR EM CONTA NO EXTERIOR 

 

No RF, caso o valor faturado reste mantido em conta no exterior (sem a repatriação do 

montante), isto deverá ser informado no campo apropriado.  

 

PAGAMENTO COM RECURSOS MANTIDOS EM CONTA NO EXTERIOR 

 

Da mesma forma no RP, se o pagamento se der com recursos mantidos em conta no exterior, 

isso também deverá ser registrado. 

MÓDULO DE REGISTRO DA CONCLUSÃO DO 

NEGÓCIO 



MÓDULO DE REGISTRO DA CONCLUSÃO DO 

NEGÓCIO SISCOSERV 

FATURAMENTO OU PAGAMENTO – RF/RP  
 

 

CANCELAMENTO DE RF 

 

Cancelamento da nota fiscal de serviço ou documento equivalente; 

Erro no preenchimento do código NBS ou Moeda. 

 

CANCELAMENTO DE RP 

 

Erro no preenchimento do código NBS ou Moeda 

 

IMPORTANTE 

Vale lembrar que ambos os cancelamentos, tanto do RF quanto do RP, ficam registrados no 

SISCOSERV, inclusive a data em que foram realizados. 



MÓDULO DE PRESENÇA COMERCIAL NO 

EXTERIOR 

  

SISCOSERV 

No RPC devem ser registradas as posições NBS(s) mais representativas da receita anual 

total com venda de serviço, transferência de intangível e realização de outra operação que 

produza variação no patrimônio. 

 

Se houver mais de uma filial, sucursal ou controlada no exterior, mais de um RPC deverão 

ser preenchidos, de modo que cada um represente a presença comercial da empresa 

brasileira no exterior, no momento da prestação das informações no SISCOSERV 



SISCOSERV 
 

MÓDULO DE VENDA 

 

 

 

MODOS DE PRESTAÇÃO 

MODO 1 – 
Comércio 

Transfronteriço 

• Serviço prestado no 
Brasil por residente 
ou domiciliado no 
Brasil e consumido 
no exterior por 
residente ou 
domiciliado no 
exterior 

• Ex.: Serviço 
vendido via internet 
por empresa 
brasileira à 
empresa 
domiciliada no 
exterior 

MODO 2 – 
Consumo no Brasil 

• Residente ou 
domiciliado no 
exterior desloca-se 
para consumir o 
serviço prestado no 
Brasil. 

• Ex.: Serviços 
médicos 
especializados 
prestados no Brasil 
a residente no 
exterior. 

MODO 3 – Presença 
Comercial no 

Exterior 

• Prestação de 
serviço por pessoa 
jurídica domiciliada 
no exterior 
relacionada a uma 
pessoa jurídica 
domiciliada no 
Brasil. 

• Ex.: Filiais 
bancárias no 
exterior de banco 
brasileiro 

MODO 4 – 
Movimento 

Temporário de 
pessoas 

• Residentes no 
Brasil que se 
deslocam para o 
exterior por tempo 
limitado com o 
objetivo de prestar 
serviços a residente 
ou domiciliado no 
exterior 

• Ex.: advogado 
residente no Brasil 
desloca-se ao 
exterior a fim de 
prestar serviços de 
consultoria jurídica 



SISCOSERV 
 

MÓDULO DE AQUISIÇÃO 

 

 

 

MODOS DE PRESTAÇÃO 

MODO 1 – 
Comércio 

Transfronteriço 

• Serviço prestado 
no exterior por 
residente ou 
domiciliado no 
exterior e 
consumido no 
Brasil por 
residente ou 
domiciliado no 
Brasil 

• Ex.: Serviço 
adquirido via 
internet por 
empresa brasileira 
de empresa 
domiciliada no 
exterior 

MODO 2 – 
Consumo no 

Exterior 

• Residente ou 
domiciliado no 
Brasil desloca-se 
para consumir o 
serviço prestado 
no exterior. 

• Ex.: Serviços 
educacionais 
presenciais 
prestados no 
exterior a 
residentes no 
Brasil. 

MODO 3 – 
Presença 

Comercial no 
Brasil 

• Não é registrado 
no SISCOSERV 

MODO 4 – 
Movimento 

Temporário de 
pessoas 

• Residentes no 
exterior que se 
deslocam para o 
Brasil por tempo 
limitado com o 
objetivo de prestar 
serviços a 
residente ou 
domiciliado no 
Brasil 

• Ex.: empreiteira 
domiciliada no 
exterior envia 
trabalhadores  
que mantém 
vínculo 
empregatício no 
exterior para 
construção de 
uma rodovia no 
Brasil. 



SISCOSERV 

 

NOMENCLATURA BRASILEIRA DE 

SERVIÇOS 



SISCOSERV 

 

HISTÓRICO 
 

• Portaria Conjunta nº 170/2008 – MDIC/MF/BACEN 

• Classificação Central de Produtos – versão 2 (Divisão de Estatística da ONU) 

• Decreto nº 7.708/2012 

• Portaria Interministerial nº 385/2012 

• Portaria Conjunta RFB/SCS nº 1.820/2013 

 

NBS e NEBS 



SISCOSERV 

 

COMPOSIÇÃO DO CÓDIGO NBS 
 

• 1º DÍGITO – corresponde sempre ao número 1 (um) e isso indica que se trata de serviço, 

intangível ou outra operação que produza  variação no patrimônio; 

• 2º e 3º DÍGITOS – corresponde ao capítulo da NBS; 

• 4º e 5º DÍGITOS – representam a posição dentro do capítulo; 

• 6º e 7º DÍGITOS – representam as subposições de primeiro e de segundo nível dentro do 

capítulo; 

• 8º DÍGITO – item; 

• 9º DÍGITO – subitem. 

 

NBS e NEBS 



SISCOSERV 

 

COMPOSIÇÃO DO CÓDIGO NBS 

 

Licenciamento de direitos de uso de programas de computador 

 

1.1103.22.0 0   9º dígito (Subitem) 

    8º dígito (Item) 

    6º e 7º dígitos (subposição) 

    4º e 5º dígitos (posição NBS) 

    2º e 3º dígitos (capítulo NBS) 

    dígito diferencial 

1 - NBS 

11– Arrendamento mercantil operacional, propriedade intelectual, franquias empresariais e exploração 

de outros direitos 

1.1103 – Licenciamento de direitos de autor e direitos conexos 

1.1103.22 .00 – Licenciamento de direitos de uso de programas de computador 

 

 

 

 

 

NBS e NEBS 



SISCOSERV 

 

COMPOSIÇÃO DO CÓDIGO NBS 

 

Serviços de engenharia para projetos de energia elétrica 

 

1.1403.24.4 0   9º dígito (Subitem) 

    8º dígito (Item) 

    6º e 7º dígitos (subposição) 

    4º e 5º dígitos (posição NBS) 

    2º e 3º dígitos (capítulo NBS) 

    dígito diferencial 

1 - NBS 

14– Outros serviços profissionais 

1.1403 – Serviços de engenharia 

1.1403.24 – Serviços de engenharia para projetos de energia 

1.1403.24.40 – Serviços de engenharia para projetos de energia elétrica 

 

 

 

 

 

NBS e NEBS 



SISCOSERV 

 

REGRAS PARA INTERPRETAÇÃO 
 

REGRA 1 – Títulos e seções têm apenas valor indicativo, ou seja a classificação em 

determinada NBS deve se dar com base no texto da posição e levando em consideração às 

notas de seção e capítulo, se houver e se não forem contrárias aos textos das referidas 

posições e notas, pelas regras seguintes. 

 

OS DIZERES DAS POSIÇÕES E DAS NOTAS DE SEÇÃO OU DE CAPÍTULO 

PREVALECEM, PARA A DETERMINAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO, SOB QUALQUER OUTRA 

CONSIDERAÇÃO. 

NBS e NEBS 



SISCOSERV 
 

REGRAS PARA INTERPRETAÇÃO 
 

EXEMPLO DE APLICAÇÃO DA REGRA 1 

 

COMO CLASSIFICAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA 

 

CAPÍTULO 5 – Serviços de transporte de cargas 

CAPÍTULO 8 – Serviços de transmissão e distribuição de eletricidade; serviços de distribuição 

de gás e água 

 

Nota 1  do capítulo 5 – Exclui-se do presente Capítulo o “serviço de transporte de água”, que 

se classifica na subposição 1.0802.30. 

 

DEVE SER CLASSIFICADO NO CAPÍTULO 8, MESMO QUE O CAPÍTULO QUE TRATE DE 

TRANSPORTES DE CARGAS SEJA O 5. 

NBS e NEBS 



SISCOSERV 
 

REGRAS PARA INTERPRETAÇÃO 
 

REGRA 2 – Quando o serviço, intangível ou operação que produza variação no patrimônio 

puder ser classificado em mais de uma NBS, o procedimento a seguir deve ser o seguinte: 

 

a) A posição mais específica prevalece sobre a mais genérica; 

 

a) Caso ambas sejam específicas não podendo ser determinada a prevalência de uma sobre 

a outra, a classificação deve ser feita na posição situada em último lugar na ordem 

numérica. 

NBS e NEBS 



SISCOSERV 
 

REGRAS PARA INTERPRETAÇÃO 
 

EXEMPLO DE APLICAÇÃO DA REGRA 2 

 

COMO CLASSIFICAR O SERVIÇO DE ISOLAMENTO SONORO 

 

1.0130.00.00– Serviços de isolamento 

1.0139.00.00 – Outros serviços de acabamento das construções 

 

Uma posição que designa nominalmente um serviço é mais específica do que uma posição 

que compreenda uma família de serviços. 

DEVE SER CLASSIFICADO NA  POSIÇÃO 1.0130.00.00 

ENTRETANTO, CASO AS DUAS POSIÇÕES FOSSEM IGUALMENTE ESPECÍFICAS A 

CLASSIFICAÇÃO DEVERIA SER FEITA NA POSIÇÃO 1.0139.00.00 

NBS e NEBS 



SISCOSERV 

 

REGRAS PARA INTERPRETAÇÃO 
 

REGRA 3 – A classificação das NBS nas subposições de uma mesma posição é determinada 

pelo texto e notas (quando houver) dessas subposições. Apenas são comparáveis posições de 

mesmo nível. 

 

 

NBS e NEBS 



SISCOSERV 
 

REGRAS PARA INTERPRETAÇÃO 
 

EXEMPLO DE APLICAÇÃO DA REGRA 3 

 

COMO CLASSIFICAR O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO 

DE ÁGUA 

1.0106.10.00 – Serviços de construção de barragens e adutoras; 

1.0106.2 – Serviços de construção de sistemas de irrigação, de esgotos e de unidades de 

tratamento e purificação de água 

1.0106.21.00 – Serviços de construção de sistemas de irrigação 

1.0106.22.00 – Serviços de construção de sistemas de esgotos 

1.0106.23.00 – Serviços de construção de sistemas de unidades para tratamento e purificação 

de água 

1.0106.90.00 – Outros serviços de construção de sistemas hídricos 

 

A CLASSIFICAÇÃO DEVE OCORRER EM 1.0106.23.00  

NEBS – “Aqui se classificam os serviços de construção e reparo de estações de: Tratamento e 

purificação;Bombeamento de água.” 

1.0106.23.00 está em subposição. 

 

NBS e NEBS 



SISCOSERV 

 

REGRAS PARA INTERPRETAÇÃO 
 

REGRA 4 – Apenas são comparáveis desdobramentos (itens e subitens) do mesmo nível. 

 

 

NBS e NEBS 



SISCOSERV 
 

TELA DE CLASSIFICAÇÃO NBS NO SISCOSERV (1) 

 

 

NBS e NEBS 



SISCOSERV 
 

TELA DE CLASSIFICAÇÃO NBS NO SISCOSERV (2) 

 

 

NBS e NEBS 



 

NEBS 

 

Para cada código NBS há uma NEBS correspondente, uma espécie 

de espelho. 

 

 

NEBS 



 

CONTEÚDO 

Seção I – Serviços de Construção 

Seção II – Serviços de Distribuição de Mercadorias; Serviços de Despachante 

Aduaneiro; Hospedagem, Fornecimento de Alimentação e Bebidas; Serviços de 

Transporte e Serviços de Distribuição de Serviços Públicos 

Seção III – Serviços Financeiros e Relacionados; Securitização de Recebíveis e 

Fomento Comercial; Serviços Imobiliários; Arrendamento Mercantil Operacional e 

Propriedade Intelectual; 

Seção IV – Serviços Empresariais e de Produção 

Seção V – Serviços Comunitários, Sociais, Ambientais e Pessoais 

Seção VI – Outros Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam 

Variações no Patrimônio que não estão incluídos em nenhuma das Seções 

Anteriores 



 

NEBS 

 

Essas seções se subdividem em 27 (vinte e sete) capítulos. 

NEBS 



 

NBS CONTEÚDO 

Seção I – Serviços de Construção 

Capítulo 1 - Serviços de Construção 

Seção II – Serviços de Distribuição de Mercadorias; Serviços de Despachante 

Aduaneiro; Hospedagem, Fornecimento de Alimentação e Bebidas; Serviços de 

Transporte e Serviços de Distribuição de Serviços Públicos 

Capítulo 2 -Serviços de distribuição de mercadorias; serviços de despachante 

aduaneiro 

Capítulo 3 - Fornecimento de alimentação e bebidas e serviços de hospedagem 

Capítulo 4 - Serviços de transporte de passageiros 

Capítulo 5 - Serviços de transportes de carga 

Capítulo 6 - Serviços de apoio de cargas 

Capítulo 7 - Serviços postais; serviços de coleta, remessa ou entrega de 

documentos (exceto cartas) ou de pequenos objetos; serviços de remessas 

expressas 

Capítulo 8 - Serviços de transmissão e distribuição de eletricidade; serviços de 

distribuição de gás e água 



 

NBS CONTEÚDO 

Seção III – Serviços Financeiros e Relacionados; Securitização de 

Recebíveis e Fomento Comercial; Serviços Imobiliários; Arrendamento 

Mercantil Operacional e Propriedade Intelectual; 

Capítulo 9 - Serviços financeiros e relacionados; securitização de 

recebíveis e fomento comercial 

Capítulo 10 - Serviços imobiliários 

Capítulo 11 - Arrendamento mercantil operacional, propriedade intelectual, 

franquias empresariais e exploração de outros direitos 



 

NBS CONTEÚDO 

Seção IV – Serviços Empresariais e de Produção 

Capítulo 12 - Serviços de pesquisa e desenvolvimento 

Capítulo 13 - Serviços jurídicos e contábeis 

Capítulo 14 - Outros serviços profissionais 

Capítulo 15 - Serviços de tecnologia da informação 

Capítulo 16 - Reservado para possível uso futuro 

Capítulo 17 - Serviços de telecomunicação, difusão e fornecimento de 

informações 

Capítulo 18 - Serviços de apoio às atividades empresariais 

Capítulo 19 - Serviços de apoio às atividades agropecuárias, silvicultura, 

pesca, aquicultura, extração mineral, eletricidade, gás e água 

Capítulo 20 - Serviços de manutenção, reparação e instalação (exceto 

construção) 

Capítulo 21 - Serviços de publicação, impressão e reprodução 



 

CONTEÚDO 

Seção V – Serviços Comunitários, Sociais, Ambientais e Pessoais 

Capítulo 22 - Serviços educacionais 

Capítulo 23 - Serviços relacionados à saúde humana e de assistência 

social 

Capítulo 24 - Serviços de tratamento, eliminação e coleta de resíduos 

sólidos, saneamento, remediação e serviços ambientais 

Capítulo 25 - Serviços recreativos, culturais e desportivos 

Capítulo 26 - Serviços pessoais 

Seção VI – Outros Serviços, Intangíveis e Outras Operações que 

Produzam Variações no Patrimônio que não estão incluídos em nenhuma 

das Seções Anteriores 

Capítulo 27 - Cessão de direitos de propriedade intelectual 



 

NBS CAPÍTULO 1 

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
 

• a construção de edificações residenciais e não residenciais; 

• a construção de autoestradas, inclusive as elevadas, ruas, estradas férreas, 

pistas de aeroportos, pontes e túneis; 

• a construção de portos, canais, barragens, adutoras, sistemas de captação, 

contenção e armazenamento de água, sistemas de dutos, de linhas de 

comunicação e de transmissão de alta, média e baixa tensão; 

•  construção de usinas de geração de energia; 

• a construção de minas e suas unidades industriais; 

•  a demolição e a escavação de terra; e 

•  a construção de estruturas de prédios 



 

NBS CAPÍTULO 2 

SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS 
 

Os “serviços de distribuição de mercadorias” abrangem, exclusivamente, as 

atividades de intermediação de mercadorias de terceiros no comércio atacadista 

e varejista, bem como os serviços prestados por agentes comissionados. Assim, 

não estão incluídas na NBS as compras e vendas dos bens alvo dessa 

intermediação 

 

SERVIÇOS DE DESPACHANTE ADUANEIRO 
 

Os “serviços de despachante aduaneiro” referidos na posição 1.0204 são aqueles 

relacionados com o despacho aduaneiro de bens ou de mercadorias, inclusive 

bagagem de viajante, na importação ou na exportação, transportados por 

qualquer via. 

 

 

 



 

NBS CAPÍTULO 3 

FORNECIMENTO DE  ALIMENTOS E BEBIDAS 
 

Define-se refeição como sendo a porção de alimentos consumida de uma vez a fim de 

garantir o sustento de um ser humano por um determinado período de tempo. 

 

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 
 

A hospedagem consiste em acolher pessoas fornecendo-lhes segurança, alimentação e 

demais serviços necessários ao bem-estar do indivíduo, como por exemplo, banhos e 

instalações sanitárias. Assim, a hospedagem insere-se no âmbito daquilo que se 

convencionou chamar de hotelaria. Classificam-se aqui os serviços de hospedagem, 

cobrados, em geral, com base em diárias, que recepcionam quaisquer pessoas que se 

encontram afastadas de suas residências com o propósito de trabalho ou lazer.  

 

 

 



 

NBS CAPÍTULO 4 

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 
 

O Capítulo 4 inclui os serviços prestados com o intuito de transportar pessoas. O vetor 

que hierarquiza as quatro posições do Capítulo em tela é a distância percorrida para a 

consecução do transporte, ou seja, numa primeira etapa o transporte urbano, passeios 

turísticos (sightseeing) e fretamentos, seguidos pelo transporte interestadual, 

internacional e, por fim, o transporte aéreo. 

 

 

 



 

NBS CAPÍTULO 5 

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS 
 

O Capítulo 5 inclui os serviços para o transporte de cargas de qualquer tipo, ou seja, 

cargas vivas, a granel, soltas ou unitizadas e as cargas especiais que requerem 

providências específicas.  

 

 

 

 



 

NBS CAPÍTULO 6 

 
SERVIÇOS DE APOIO AOS TRANSPORTES 
 

O Capítulo 6 reúne os serviços de apoio ao transporte de cargas e passageiros. Esses 

serviços estão compilados em oito posições hierarquizadas segundo sua especialização. 

Assim, enquanto o manuseio e a armazenagem de cargas são colocados nas duas 

primeiras posições, nas três últimas são encontrados os serviços de apoio ao transporte 

aéreo, os serviços de fretamento de transporte, dentre outros, e os serviços de apoio aos 

transportes multimodal e intermodal. 

 

 

 



 

NBS CAPÍTULO 7 

SERVIÇOS POSTAIS, SERVIÇOS DE COLETA, REMESSA OU 

ENTREGA DE DOCUMENTOS (EXCETO CARTAS) OU DE 

PEQUENOS OBJETOS, SERVIÇOS DE REMESSAS POSTAIS 
 

O presente Capítulo abriga os serviços postais e os serviços de coleta, remessa ou entrega 

de documentos (exceto cartas) ou de pequenos objetos, além dos serviços de remessas 

expressas. 

Os serviços postais, incluindo o serviço de telegrama (mensagem transmitida por 

sinalização elétrica ou radioelétrica, ou qualquer outra forma equivalente, a ser convertida 

em comunicação escrita, para entrega ao destinatário), são mantidos e explorados pela 

União, a qual tem também, privativamente, a incumbência de legislar sobre os mesmos. A 

exploração desses serviços, no Brasil, dá-se por meio de empresa pública vinculada ao 

Ministério das Comunicações. 

Os serviços postais compreendem o recebimento, a expedição, o transporte e a entrega de 

objetos de correspondência, valores e encomendas.  

 

 

 



 

NBS CAPÍTULO 8 
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 

ELETRICIDADE; SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA 
 

O Capítulo 8 reúne os serviços de distribuição de eletricidade, gás e água. Além destes, o 

presente Capítulo também serve de nicho para os serviços de transmissão de eletricidade, 

bem como a manutenção dos medidores de eletricidade, gás e água. 

 

 

 



 

NBS CAPÍTULO 9 

SERVIÇOS FINANCEIROS E RELACIONADOS; SECURITIZAÇÃO 

DE RECEBÍVEIS E FOMENTO COMERCIAL 
 

O Capítulo 9 é o nicho dos serviços financeiros, do fomento comercial e da securitização 

de recebíveis. Além destes, aqui também se incluem os seguros e a previdência 

complementar, os resseguros e os serviços auxiliares tanto dos serviços financeiros 

quanto dos seguros, previdência complementar e planos privados de assistência a saúde.  

 

 

 



 

CAPÍTULO 10 

SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS 
 

Imóvel é o bem constituído de terreno e eventuais benfeitorias a ele incorporadas. Os 

imóveis podem ser classificados, em função da sua localização, uso ou vocação, como 

urbano ou rural. 

Os serviços imobiliários sob comissão ou contrato que aqui se classificam envolvem a 

intermediação, tanto na compra quanto na venda, a locação imobiliária, a avaliação 

imobiliária, a consultoria imobiliária e a assessoria de gestão condominial.  

 

 



 

NBS CAPÍTULO 11 

ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL 
 

O arrendamento mercantil, também dito leasing, é o negócio jurídico realizado entre pessoa 

jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de 

arrendatária ou arrendante, e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela 

arrendadora de um fornecedor, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio 

desta. 

 

 



 

NBS CAPÍTULO 11 
 

PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 

A propriedade intelectual abrange:  

 

• Direito do autor e direitos conexos, incluindo-se aí os programas de computador;  

 

• Propriedade industrial, onde residem as patentes de invenção e de modelo de 

utilidade, marcas e desenhos industriais; e 

 

• Cultivares, topografia de circuitos integrados, informação confidencial, inclusive 

informação não divulgada, e conhecimento tradicional associado ao patrimônio 

genético. 

 



 

NBS CAPÍTULO 11 

FRANQUIAS EMPRESARIAIS E EXPLORAÇÃO DE OUTROS 

DIREITOS 
 

A franquia ou franquia empresarial, também conhecida por franchise, é o sistema pelo qual 

um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao 

direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, 

também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou 

sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta 

ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício. 

 



 

NBS CAPÍTULO 12 

SERVIÇOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
 

Define-se “pesquisa e desenvolvimento” como o conjunto de trabalhos criativos, efetuados 

de forma sistemática, com o intuito de ampliar a base de conhecimentos, científicos e 

tecnológicos, e o uso desses conhecimentos para desenvolver novas aplicações, tais como 

novos produtos, processos ou aprimoramentos tecnológicos.  

 



 

NBS CAPÍTULO 13 

SERVIÇOS JURÍDICOS E CONTÁBEIS 
 

O presente Capítulo reúne quatro distintos gêneros de serviços, quais sejam:  

 

• Serviços jurídicos, inclusive os de consultoria;  

• Serviços de auditoria, contabilidade e escrituração mercantil; 

• Serviços de consultoria tributária; e 

• Serviços notariais e de registros.  



 

NBS CAPÍTULO 14 

OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS 
 

O presente Capítulo congrega, em nove diferentes posições, todos os outros serviços 

empresariais e de produção, exceto os de pesquisa e desenvolvimento (tratados no 

Capítulo 12), os jurídicos e contábeis (inseridos no Capítulo 13) e os serviços de 

tecnologia da informação (Capítulo 15). Assim, há uma gama enorme de serviços, dentre 

os quais citam-se: 

 

• Serviços gerenciais, de consultoria gerencial, de relações públicas e de comunicação 

social; 

• Serviços de arquitetura, planejamento urbano e paisagismo; 

• Serviços de engenharia; 

• Serviços científicos e outros serviços técnicos; 

• Serviços veterinários; 

• Serviços de propaganda e de alocação de espaço ou tempo para propaganda; 

• Pesquisas de mercado e serviços de pesquisa de opinião pública; 

• Serviços fotográficos, videográficos e de processamento de fotografias. 



 

NBS CAPÍTULO 15 

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

O A expressão “tecnologia da informação” é tomada, na presente Nomenclatura, como 

equivalente a aplicação de diferentes ramos da tecnologia para criar, armazenar, trocar e usar 

informações, apresentadas nos mais diversos formatos, e que, para tanto, faz uso de 

equipamentos para informática (hardware) e seus dispositivos periféricos, programas de 

computador e seus recursos, sistemas de telecomunicações, gestão de dados e informações. 



 

NBS CAPÍTULO 16 

RESERVADO PARA USO FUTURO  



 

NBS CAPÍTULO 17 

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, DIFUSÃO E FORNECIMENTO 

DE INFORMAÇÕES 
 

No presente Capítulo se classificam os serviços de:  

 

• Telecomunicação (posição 1.1701), como por exemplo, telefonia fixa e móvel, transmissão 

de dados e redes privadas; 

• Oferta de informações (posições 1.1702, 1.1703, 1.1704 e 1.1705), tal como na oferta de 

conteúdo de acesso imediato, agências de notícias e em bibliotecas e arquivos; e 

• Difusão, programação e distribuição de programas de rádio e televisão (posição 1.1706).    



 

NBS CAPÍTULO 18 

SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES EMPRESARIAIS 
 

Os serviços de apoio às atividades empresariais são aqueles serviços que auxiliam a 

consecução dessas atividades. 

Esses serviços estão reunidos no presente Capítulo na forma de cinco distintos gêneros, 

quais sejam: 

 

• Serviços de recrutamento e seleção de pessoal; 

• Serviços de investigação e segurança; 

• Serviços de limpeza; 

• Serviços de planejamento de viagens e de operador de turismo; outros serviços 

relacionados; e 

• Outros serviços de apoio. 



 

NBS CAPÍTULO 19 

SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, 

SILVICULTURA, PESCA, AQUICULTURA, EXTRAÇÃO MINERAL, 

ELETRICIDADE, GÁS E ÁGUA 
 

O presente Capítulo reúne os serviços de apoio à agricultura, pecuária, produção florestal, 

pesca, aquicultura, mineração, transmissão e distribuição de eletricidade, gás e água. Esses 

serviços foram dispostos, segundo o grau crescente de especialização, em três distintas 

posições. 



 

NBS CAPÍTULO 20 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO 

(EXCETO CONSTRUÇÃO) 
 

O presente Capítulo serve de nicho para três distintos gêneros, quais sejam: 

 

• Serviços de manutenção e reparação de produtos metálicos, maquinário e 

equipamentos; 

•  Serviços de reparação de outros bens de consumo; 

• Serviços de instalação, exceto construção. 



 

NBS CAPÍTULO 21 

SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO 
 

O presente Capítulo reúne, numa única posição, os serviços de reprodução, impressão e 

editoração necessários à produção de impressos personalizados.  

 

Convém frisar que esses serviços diferem dos serviços de fotocópia, que se alojam na 

subposição 1.1805.51, que nada mais são do que a reprodução de documentos, já 

apresentados na forma de papel, inclusive de plantas, memórias técnicas, memorais de 

projetos de arquitetura e engenharia.  

 

Os serviços de reprodução, que aqui se concentram, são aqueles realizados a partir de 

uma mídia gravada, tais como um CD-ROM ou um pen drive, que são, direta ou 

indiretamente (via computador), conectados à impressora.  

 



 

NBS CAPÍTULO 22 

SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
 

   

1) Instituições Privadas 

• Particulares 

• Comunitárias 

• Confessionais 

 

2) Educação Escolar 

• Básica (ensino infantil, fundamental e médio) 

• Superior 



 

NBS CAPÍTULO 23 

SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE HUMANA E DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
   

Os serviços relacionados à saúde humana e de assistência social estão distribuídos, 

segundo o critério da especialização, ao longo do presente Capítulo em seis distintas 

posições, isto é: 

• Serviços de saúde humana (posição 1.2301); 

• Serviços de gestão hospitalar (posição 1.2302); 

• Serviços domiciliares de apoio a idosos, crianças, adolescentes, pessoas com transtornos 

mentais e com deficiências (posição 1.2303); 

• Serviços de apoio a idosos, crianças, adolescentes, pessoas com transtornos mentais e 

com deficiências, exceto domiciliar (posição 1.2304); 

• Serviços de assistência social (posição 1.2305); 

• Serviços de planos privados de assistência à saúde (posição 1.2306).  



 

NBS CAPÍTULO 24 

SERVIÇOS DE TRATAMENTO, ELIMINAÇÃO E COLETA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS, SANEAMENTO, REMEDIAÇÃO E SERVIÇOS 

AMBIENTAIS 
   

Os serviços de tratamento, eliminação e coleta de resíduos sólidos, saneamento, remediação 

e serviços ambientais estão reunidos no presente Capítulo, conforme o seu grau de 

especialização, em sete distintas posições, que congregam os serviços: 

 

• De tratamento de água (posição 1.2401); 

• De esgoto, tratamento de esgotos e limpeza de fossas sépticas (posição 1.2402); 

• De coleta de resíduos (posição 1.2403); 

• De disposição e tratamento de resíduos (posição 1.2404); 

• De saneamento e serviços similares (posição 1.2405); 

• Ambientais (posição 1.2406); 

• De remediação (posição 1.2407). 



 

NBS CAPÍTULO 25 

SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS 
   

Reúnem-se no presente Capítulo os serviços recreativos, culturais e desportivos. Abaixo 

constam as designações das posições reunidas no presente Capítulo: 

 

• Serviços de apoio à produção audiovisual e relacionados (posição 1.2501); 

• Serviços de apresentação e promoção de atuações artísticas e outros serviços de 

entretenimento ao vivo (posição 1.2502); 

• Serviços de atuação artística e outros serviços artísticos (1.2503); 

• Serviços de museus e de preservação (posição 1.2504); 

• Serviços desportivos e recreacionais desportivos (posição 1.2505); 

• Serviços fornecidos por atletas e desportista, por conta própria, e serviços de apoio 

relacionados com desportes e recreação desportiva (posição 1.2506); e 

• Outros serviços recreacionais  e de diversão (posição 1.2507). 



 

NBS CAPÍTULO 26 

SERVIÇOS PESSOAIS 
   

O presente Capítulo reúne as seguintes posições: 

 

• Serviços de lavanderia e tinturaria (posição 1.2601); 

• Serviços de tratamento de beleza e bem-estar físico (posição 1.2602); 

• Serviços funerários, de cremação e de embalsamamento (1.2603); e 

• Outros serviços pessoais (posição 1.2604). 

 



 

NBS CAPÍTULO 27 

CESSÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

   
A cessão de direitos de propriedade intelectual traduz-se como o ato pelo qual o detentor ou 

representante, regularmente instituído, transfere a titularidade, parcial ou total, dos direitos 

patrimoniais de propriedade intelectual a outrem, em caráter definitivo.  

 

A cessão definitiva de direitos de propriedade intelectual está distribuída ao longo de seis 

posições desse Capítulo da Nomenclatura: 

 

• Cessão de direitos de autor e direitos conexos (posição 1.2701); 

• Cessão de direitos sobre propriedade industrial (posição 1.2702); 

• Cessão de direitos sobre cultivares (posição 1.2703); 

• Cessão de direitos sobre topografias de circuitos integrados (posição 1.2704); 

• Cessão de direitos relativos à informação não divulgada (posição 1.2705); e 

• Cessão de outros direitos de propriedade intelectual não classificado em nenhuma das 

posições anteriores (posição 1.2706). 

 



 

NBS DOCUMENTAÇÃO SUPORTE 

• Contrato com cliente/fornecedor do serviço, intangível ou operação que produziu a 

variação no patrimônio; 

• Cópia da invoice de pagamento ou da nota fiscal/documento equivalente de 

faturamento da operação em que conste a descrição do serviço, intangível ou outra 

variação no patrimônio; 

• Cópia do registro contendo todos os dados registrados no SISCOSERV (inclusive 

números de eventuais cancelamentos de RP/RF); 

• Cópia de e-mails trocados com fornecedores, parceiros, corretores, etc., sobre a 

classificação fiscal do serviço, intangível ou operação que produziu variação no 

patrimônio; 

• Quaisquer outros documentos que se referirem à definição da NBS. 



 

NBS ROTEIRO/CHECK LIST 

• Analisar a documentação da operação de comércio exterior (contratos, e-mails, 

invoices, etc); 

• Com base na documentação analisada, fazer o enquadramento do serviço na NBS 

utilizando as quatro regras básicas; 

• Se não for possível fazer o enquadramento com base nas quatro regras básicas, 

verificar se já existe solução de consulta da Receita Federal sobre o assunto; 

• Não existindo solução de consulta, ingressar com processo administrativo de consulta. 



 

NBS DÚVIDAS 

Não consegui classificar, o que devo fazer? 

 

• Dirigir-se ao Posto Fiscal da  Receita Federal 

• Enviar e-mail para a Secretária de Comércio Exterior de Serviços 

scs@desenvolvimento.gov.br 

 

Responsável no MDIC pelo programa: 

Maurício Lucena do Val 

Fone: (61) 2027-7604 

Email: decos.scs@mdic.gov.br 

 

Responsável na RFB pelo programa: 

Rafael Santiago Lima 

Divisão de Assuntos Internacionais – Disin 
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NBS Destaques 

- Ganho de capital, dividendos, aluguel de imóveis; 

 

- Frete  

 

- Agenciamento de carga 

 

- Pagamento por cartão de crédito de serviço que será executado em partes; 

 

- Serviços que incorporam as mercadorias importadas. 



 

NBS 

 

• Serviços de auditoria contábil 

• Serviços de reservas de hospedagem feitos por agência de turismo 

• Serviços de tradução 

• Licenciamento de software de computador 

• Prestação de Serviços de Táxi 

• Curso de Inglês  

• Serviço de demolição 

• Help desk em informática 

• Comissão de representante comercial na exportação 

 

CLASSIFICANDO SERVIÇOS 



 

NBS 

 

Dúvidas??????? 

 



SISCOSERV  

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 

CONSULTA SOBRE CLASSIFICAÇÃO 

FISCAL DE SERVIÇOS 



SISCOSERV 

 

O QUE É UM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONSULTA? 
 

É uma ferramenta a disposição do contribuinte  para solução de divergências de interpretação 

da legislação, em relação aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil – SRFB, assim como referentes à classificação fiscal de mercadorias (NCM). 

 

 

IMPORTANTE: 
 

Com a publicação do Decreto 7.708/2012 e da IN RFB 1.396/2013, a classificação fiscal de 

serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio (NBS) 

também pode ser objeto de um processo administrativo de consulta. 

PROCESSO DE CONSULTA 



SISCOSERV 
 

PROCEDIMENTO A SER SEGUIDO (1)  (IN RFB 1.396/2013) 
 

• Formular a consulta por escrito, mediante petição a ser apresentada à unidade da RFB do 

domicílio tributário do consulente; 

 

• Identificar o consulente: i) se pessoa jurídica – nome, endereço, telefone, email, CNPJ, CEI 

e ramo de atividade; ii) se pessoa física – nome, endereço, telefone, email, CPF; 

 

• Identificar o representante legal: assinatura com firma reconhecida e cópia de documento 

com foto devidamente autenticado em cartório ou por servidor da RFB à vista do original, 

acompanhado de procuração; 

 

• Declarar que não se encontra sob procedimento fiscal relativo à matéria consultada; 

PROCESSO DE CONSULTA 



SISCOSERV 

 

PROCEDIMENTO A SER SEGUIDO (2) (IN RFB 1.396/2013) 
 

• Declarar que não foi intimado a cumprir obrigação relativa ao fato objeto da consulta; 

 

• Declarar que o fato objeto submetido a consulta não foi objeto de consulta ou litígio anterior; 

 

• Ater-se a fato determinado, descrevendo-o detalhadamente e indicando as informações 

necessárias para esclarecimento da matéria; 

 

• Indicar os dispositivos legais que motivaram a apresentação da consulta, assim como os 

fatos a que esta será aplicada. 

PROCESSO DE CONSULTA 



SISCOSERV 

 

PROCEDIMENTO A SER SEGUIDO (3) (IN RFB 1.396/2013) 
 

• Informar a classificação adotada e pretendida, com os correspondentes critérios utilizados; 

 

• O enquadramento do serviço, intangível ou de outras operações na legislação do ICMS ou 

ISS; 

 

• Descrição do serviço, do intangível ou da operação objeto de consulta. 

 

• Quando for necessária a juntada de documentos em língua estrangeira, providenciar uma 

cópia traduzida para o idioma nacional. 

 

• Cada consulta deve ser referir a um único serviço, intangível ou outra operação que produza 

variação no patrimônio (uma consulta por NBS) 

PROCESSO DE CONSULTA 



SISCOSERV 

 

EFEITOS DA CONSULTA 

 

CONSULTA EFICAZ E FORMULADA ANTES DO PRAZO PARA 

RECOLHIMENTO DO TRIBUTO  
Impede a aplicação de multa de mora e de juros de mora no tocante à matéria consultada, 

a partir da data do protocolo até o trigésimo dia seguinte ao da ciência, pelo consulente, da 

Solução e Consulta. Somente deve ser recolhido o principal, caso da Solução implique 

pagamento de tributo. 

 

A CONSULTA FEITA PELO ESTABELECIMENTO MATRIZ ESTENDE-SE AOS 

ESTABELECIMENTO FILIAIS 

 

A CONSULTA NÃO SUSPENDE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTO 

 

 

PROCESSO DE CONSULTA 



SISCOSERV 

 

NÃO PRODUZ EFEITOS JURÍDICOS (1) 
 

• Consulta  “em tese” baseada em fato genérico; 

• Que não apresente a legislação tributária cuja aplicação gera dúvida; 

• Para a pessoa física ou jurídica que estiver intimada a cumprir obrigação relativa ao 

fato objeto da consulta; 

• Sobre fato objeto de litígio, de que o consulente faça parte, pendente de decisão 

definitiva administrativa ou judicial; 

• Para a pessoa física ou jurídica que estiver em procedimento fiscal, iniciado antes da 

apresentação da consulta e para apurar os fatos que se relacionam com a matéria 

consultada; 

• Quando o fato houver sido objeto de solução de consulta anterior proferida em consulta 

ou litígio em que o consulente tenha sido parte e cujo entendimento não tenha sido 

alterado por ato superveniente da administração; 

 

 

PROCESSO DE CONSULTA 



SISCOSERV  

NÃO PRODUZ EFEITOS JURÍDICOS (2) 
 

• Quando o fato estiver disciplinado em ato normativo, publicado no DOU antes de sua 

apresentação; 

• Quando versar sobre constitucionalidade ou legalidade da legislação tributária; 

• Quando o fato estiver definido ou declarado em disposição literal da lei; 

• Quando o fato estiver definido como crime ou contravenção penal; e 

• Quando não descrever, completa e exatamente, a hipótese a que se referir, ou não contiver 

os elementos necessários à sua solução, salvo se a inexatidão ou omissão for escusável, a 

critério da autoridade julgadora. 

 

IMPORTANTE 

Os efeitos da consulta cessam se for publicada norma no DOU, posterior formulação da 

consulta, mas antes da sua solução, de ato normativo que discipline o assunto. 

 

PROCESSO DE CONSULTA 



SISCOSERV 

 

TELAS DO PROGRAMA 

SISCOSERV 



TELAS DO PROGRAMA 

SISCOSERV 

RVS 
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TELAS DO PROGRAMA 



A transmissão em lote deve ser utilizada quando a pessoa física ou jurídica possuir 

uma quantidade muito grande de informações a serem registradas no SISCOSERV 

ou mesmo quando quiser aproveitar as informações de seus bancos de dados 

gerenciais. 

 

Essa transmissão em lote é feita por meio de arquivos eletrônicos com extensão 

XML que são compactados no formato ZIP. As orientações técnicas necessárias 

para criar e compactar os arquivos são encontradas no Manual de Orientação 

Técnica para Desenvolvimento de Transmissão em Lote, disponível no endereço 

eletrônico: http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1336998170.pdf 
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Deve-se optar por um dos comandos disponíveis, conforme o 

arquivo que se deseja enviar: Incluir RVS/RAS, Retificar 

RVS/RAS, Incluir Aditivo, Retificar Aditivo, Incluir RF/RP ou 

Cancelar RF/RP. 

TRANSMISSÃO EM LOTE 
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Tão logo o usuário faça a sua opção, o sistema irá apresentar a 

tela que mostra o CPF/CNPJ do Vendedor/Adquirente para 

confirmação/preenchimento: 

TRANSMISSÃO EM LOTE 
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Caso o usuário tenha escolhido as opções “Incluir RVS/RAS” ou 

“Retificar RVS/RAS”, deverá informar também a opção de 

atendimento à legislação para seguir adiante. Em seguida, 

deverá clicar em avançar, devendo o sistema disponibilizar a 

seguinte tela: 

 

TRANSMISSÃO EM LOTE 
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Clicando em “procurar”, o usuário irá acionar uma nova tela, na 

qual deverá procurar o arquivo com extensão ZIP, no qual estão 

contidos os arquivos XML que pretende enviar por meio do 

SISCOSERV: 
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Uma vez selecionado o arquivo ZIP desejado, deve-se clicar no 

botão      para que o sistema apresente a tela com o 

detalhamento do lote.  

Neste momento o sistema analisa o arquivo informando o 

número do protocolo de envio, lista com todos os arquivos XML 

enviados e respectivos status. 

 

TRANSMISSÃO EM LOTE 
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Observe que o campo nª de protocolo é composto por duas 

letras e um número sequencial composto por dez dígitos. As 

siglas indicativas de protocolo são: 

  

Incluir RVS – IR 

Retificar RVS – RR 

Incluir Aditivo – IA 

Retificar Aditivo – RA 

Incluir RF – IF 

Cancelar RF – CF 

  

Arquivos Transmitidos – EP (Em Processamento) 

Arquivos Não Recebidos – NR (Não Recebido) 



SISCOSERV 
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Tipos de mensagens que podem surgir indicando erros na 

transmissão: 

TRANSMISSÃO EM LOTE 
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É importante que no dia seguinte ao envio dos arquivos em 

lote, o usuário consulte a informação enviada para verificar se 

os arquivos XML foram processados e qual o status que 

consta no SISCOSERV. 

 

É necessário verificar se não consta nenhum ERRO DE 

PROCESSAMENTO. 



TELAS DA CONSULTA EM LOTE 
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Consulta por número de protocolo: 
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Consulta por número de lote: 

TELAS DA CONSULTA EM LOTE 
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EXISTEM SEIS TIPOS DIFERENTES DE STATUS 

DE RECEBIMENTO NO SISCOSERV: 
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NR – Não Recebido: nenhum dos arquivos XML 

daquele lote foi recebido para processamento; 
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EP – Em Processamento: o lote foi recebido pelo sistema e pelo menos um 

dos arquivos será processado para verificar se as informações estão de 

acordo com as regras do SISCOSERV. Os arquivos XML que forem 

processados terão como status a sigla EP. Os que não forem, permanecerão 

com a sigla NR 
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EX – Excluído – Esta sigla indica que, apesar do arquivo ter sido recebido 

pelo sistema, o usuário cancelou o processamento apertando o botão       . 

Assim, arquivos que antes estavam com a sigla EP passarão 

automaticamente a ter a sigla EX. 
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FA – Falha – o lote, apesar de recebido e processado, por algum motivo, 

apresentou uma falha em relação às regras do SISCOSERV, portanto suas 

transações não foram consideradas efetivadas. Desta forma, todos os 

arquivos que estavam com a sigla EP passaram para o status FA e o símbolo  

será apresentado na coluna Erro. Se o cursos do mouse for posicionado em 

cima do símbolo           , poderá ser obtida um descrição do erro, tal como 

demonstra a figura abaixo: 
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PS – Processado com Sucesso – o lote foi recebido e processado, ou 
seja, todos os arquivos que estavam como EP passaram para o status 
PS, inclusive apresentando o sistema o número do RVS. 



STATUS DA CONSULTA EM 
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PR – Processado com Ressalva: neste caso, o lote foi recebido, processado, 

mas pelo menos um arquivo do lote não está de acordo com as regras do 

SISCOSERV, apresentando algum erro. Este arquivo que apresenta erro, terá 

seu registro com status FA ou NR. 

  



IMPORTANTE 
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Arquivos transmitidos em lote só poderão ser editados, isto é, retificados ou 

aditados, utilizando a funcionalidade em lote. Não é possível a edição 

manual. Caso o usuário faça uma tentativa, a seguinte tela irá aparecer: 
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É possível a exclusão de lotes, caso o usuário verifique que 

cometeu algum erro antes do processamento noturno da 

informação no SISCOSERV. 

 

Para viabilizar então a exclusão, o status do lote deve ainda 

constar como EP (Em Processamento). 

 

Ao clicar em , o lote será excluído do sistema e não será mais 

processado, lembrando que a responsabilidade legal por esta 

exclusão é sempre do usuário que dá o comando no sistema. 



TRIBUTAÇÃO DOS PAGAMENTOS 

INTERNACIONAIS:  

 
SERVIÇOS E INTANGÍVEIS (INCLUINDO O SISCOSERV) 



IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 
RESIDENTES E DOMICILIADOS NO EXTERIOR 

 

 



Código Tributário Nacional 

 

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer 

natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou 

jurídica: 

 

I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de 

ambos; 

 

II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais 

não compreendidos no inciso anterior. 

§1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, 

da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de 

percepção. 

  

§2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá 

as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de 

incidência do imposto referido neste artigo. 

 

CONCEITO DE RENDA 

IRRF 



CONCEITO DE RENDA 

IRRF 



IRRF 
CONCEITO DE RENDA 



Código Tributário Nacional 

 

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o 

artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer 

título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. 

  

Parágrafo único. A lei poderá atribuir à fonte pagadora da renda ou dos 

proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e 

recolhimento lhe caibam. 

CONTRIBUINTE E RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO 

IRRF 



REGRA GERAL:  

 
CONTRIBUINTE E RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO SÃO PESSOAS 

DIFERENTES! 

CONTRIBUINTE E RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO 

IRRF 



IRRF – REMESSAS PARA O EXTERIOR 
 

Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 

 

Art. 685. Os rendimentos, ganhos de capital e demais proventos pagos, 

creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a 

pessoa física ou jurídica residente no exterior, estão sujeitas à incidência  na fonte. 

 

 

PAGAMENTO – CRÉDITO - REMESSA 

REGRA GERAL 

IRRF 



INCIDÊNCIA DE IRRF (art. 708, RIR/99): 

 

Os serviços técnicos, de assistência técnica, de assistência 

administrativa e semelhantes que sejam derivados do Brasil e recebidos 

por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, estão 

sujeitos à IRRF de 25%. 

 

IMPORTANTE: 

 

Se os mesmos serviços estiverem sujeitos à CIDE, a alíquota do IRRF 

passa a ser de 15%. 

SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA E ADMINISTRATIVA IRRF 



 

Serviços Técnicos: 
 

Trabalho, obra ou empreendimento cuja execução dependa de 

conhecimentos técnicos especializados, prestados por profissionais 

liberais ou de artes ou de ofícios. 

 

SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA E ADMINISTRATIVA IRRF 



 

Assistência Técnica: 
 

Assessoria permanente prestada pelo cedente de processo ou fórmula 

secreta à concessionária, mediante técnicos, desenhos e estudos, 

instruções enviadas ao País. 

SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA E ADMINISTRATIVA IRRF 



 

Assistência Administrativa e Semelhantes: 
 

Prestação de outros serviços, que não os de assistência técnica, mas que 

possibilitem a efetiva utilização do processo ou fórmula cedido. 

SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA E ADMINISTRATIVA IRRF 



 

INCIDÊNCIA DE IRRF (art. 709, RIR/99): 

 

Os pagamentos/créditos/remessas internacionais a título de aquisição ou 

remuneração, a qualquer título, de qualquer forma de direito, inclusive 

para os casos de transmissão, por veículos da mídia (TV, rádio, internet, 

etc), de filmes, eventos, mesma as competições esportivas das quais o 

Brasil faça parte, estão sujeitos à IRRF de 15%. 

 

IMPORTANTE: 

Não se trata de retenção a título de royalties ou de prestação de serviços, 

que tem previsão em outros dispositivos legais. 

REMUNERAÇÃO DE DIREITOS, inclusive  

TRANSMISSÃO por meio de RÁDIO ou TV IRRF 



 

INCIDÊNCIA DE IRRF (art. 710, RIR/99): 

 

Os pagamentos/créditos/remessas internacionais a título de royalties, 

estão sujeitos à IRRF de 15%. 

 

ROYALTIES 

IRRF 



 

CONCEITO DE ROYALTIES 

 

 

Rendimentos de qualquer espécie decorrentes de uso, fruição ou 

exploração de direitos. 

 

ROYALTIES 

IRRF 



ESPÉCIES  DE ROYALTIES 
 

• Direito de colher  ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais; 

ROYALTIES 

IRRF 

• Direito de pesquisar e extrair recursos minerais. 



ROYALTIES 

IRRF 

ESPÉCIES DE ROYALTIES 
 

• Uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de 

fabricação e de marcas de indústria e comércio; 
 

 

• Exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo 

autor ou criador do bem ou da obra. 



INCIDÊNCIA DE IRRF (art. 711, RIR/99) 

 

As companhias  de navegação aérea e marítima domiciliadas no exterior 

que receberem rendimentos de pessoas físicas ou jurídicas residentes no 

Brasil, terão 15% de IRRF sobre os montantes, caso seu país também 

tribute os rendimentos das empresas brasileiras que exerçam o 

mesmo tipo de atividade. 

 

IMPORTANTE: 

 

A Receita Federal já manifestou entendimento de que esse tratamento se 

estende as empresas de navegação terrestre. 

 

FRETES INTERNACIONAIS 

IRRF 



INCIDÊNCIA DE IRRF (art. 706, RIR/99) 

 

Os valores pagos/creditados/remetidos aos produtores, distribuidores ou 

intermediários no exterior, a título de exploração de obras audiovisuais 

estrangeiras (filmes) estão sujeitos à retenção de 25% de IRRF. 

 

IMPORTANTE: 

 

Caso o contribuinte do imposto invista em co-produções de obras 

cinematográficas brasileiras de produção independente, em projetos 

previamente aprovados pelo Ministério da Cultura, há um benefício de 

abatimento de 70% do imposto devido. 

 

PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS  

IRRF 



ALÍQUOTA ZERO  

IRRF 

Receitas de frete, afretamento, aluguéis ou arrendamento de 
embarcações marítimas ou fluviais ou de aeronaves estrangeiras, 
aluguel de containers, sobrestadia e outros relativos a serviços 
portuários; 

Comissões pagas por exportadores a seus agentes no exterior; 

Pagamento de despesas de promoção, propaganda e pesquisa 
de mercado de produtos brasileiros, inclusive aluguéis e 
arrendamento de stands e locais para exposição, feiras e 
conclaves semelhantes, assim como a instalação e manutenção 
de escritórios comerciais e de representação, de armazéns, 
depósitos ou entrepostos; 

Valores de coberturas de riscos de variações, no mercado 
internacional, de taxas de juros, de paridade entre moedas e de 
preços de mercadorias (hedge); 



ALÍQUOTA ZERO  

IRRF 

Pagamento de arrendamento mercantil de bens de capital, celebrado 
com entidades domiciliadas no exterior; 

Comissões e despesas incorridas nas operações de colocação, 
no exterior, de ações de companhias abertas, domiciliadas no 
Brasil, desde que aprovadas pelo BACEN e pela CVM; 

Solicitação, obtenção e manutenção de direitos da propriedade 
intelectual no exterior; 

Juros de empréstimo estrangeiro, contraídos por empresas 
nacionais, por prazo igual ou superior a 15 anos, a taxa de juros do 
mercado credor, com instituições financeiras tributadas em nível 
inferior ao admitido pelo crédito fiscal em tratados internacionais; 



ALÍQUOTA ZERO  

IRRF 

Juros, comissões, despesas e descontos decorrentes de 
colocação no exterior de títulos de crédito internacional, 
inclusive commercial papers, com prazo médio mínimo de 
amortização de 96 meses; 

Juros de desconto, no exterior, de cambiais de exportação e 
as comissões de banqueiros inerentes a estas cambiais; 

Juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e 
destinados a financiamento de exportações. 



DISPENSA DE RETENÇÃO  

IRRF 
Pagamento de apostilas decorrentes 
de curso por correspondência 
ministrado por estabelecimento de 
ensino com sede no exterior; 

Valores registrados no BACEN 
como (re)investimento que estejam 
retornando ao país de origem; 

Valores dos bens recebidos por 
herança ou doação, por pessoa 
residente ou domiciliada no exterior; 

Importâncias destinadas ao 
pagamento de livros técnicos 
importados, de livre divulgação. 



DISPENSA DE RETENÇÃO  

IRRF 

Remessas de valores para 
dependentes no exterior; 

As aplicações da UNJSPF, órgão 
administrado pela ONU, na Bolsa de 
Valores ; 

Remessas à IFC por investimento 
direto ou empréstimo em moeda a 
empresas brasileiras; 

Cobertura de gastos no exterior, de 
pessoas físicas residentes ou 
domiciliadas no País, em viagens de 
turismo, negócios, serviços, 
treinamento ou missões 
diplomáticas;. 



DISPENSA DE RETENÇÃO  

IRRF 

Pagamento de salário de funcionários de 
empreiteiras de obras e de prestadores de 
serviços no exterior; 

Pagamento de salários e remunerações de 
correspondente de imprensa, com ou sem vínculo 
empregatício, bem como o ressarcimento de 
despesas inerentes ao exercício da profissão e 
pagamento por matérias enviadas ao Brasil no caso 
de free lancers, desde que os beneficiários sejam 
pessoas físicas residentes ou domiciliadas no País; 

Remessas para fins educacionais, 
científicos ou culturais, assim como o 
pagamento das taxas escolares, de 
inscrição em congressos, conclaves, 
seminários, etc. 



DISPENSA DE RETENÇÃO  

IRRF 

Remessa para cobertura de gastos com 
treinamento e competições esportivas no 
exterior, desde que o remetente seja clube, 
associação, federação ou confederação 
esportiva e, no caso de atleta, que sua 
participação no evento  seja confirmada pela 
respectiva entidade; 

Remessa por pessoas físicas, residentes ou 
domiciliadas no país, para cobertura de 
despesas médico-hospitalares com tratamento 
de saúde, no exterior, do remetente ou de seus 
dependentes; 

Pagamento de despesas terrestres 
relacionadas com pacotes turísticos. 



INCIDÊNCIA DE IRRF (art. 685,II RIR/99) 

 

Os demais serviços, que não tiverem previsão expressa de tributação 

em artigo de lei específico, deverão ser enquadrados no art. 685, II, do 

RIR/99. 

A alíquota de IRRF é de 25%. 

 

OUTROS SERVIÇOS 

IRRF 



Os Tratados internacionais, se ratificados pelo Congresso Nacional, tem 

supremacia sobre as leis tributárias nacionais. Atualmente são 28 acordos, 

27 aplicáveis. 

TRATADOS INTERNACIONAIS 

IRRF 

África do Sul 

Alemanha (denunciado) 

Argentina 

Áustria 

Bélgica 

Canadá  

Chile 



TRATADOS INTERNACIONAIS 

IRRF 

China 

Coréia 

Dinamarca 

Equador 

Espanha 

Filipinas  

Finlândia 



TRATADOS INTERNACIONAIS 

IRRF 

França 

Holanda 

Hungria 

Índia 

Israel 

Itália  

Japão 



TRATADOS INTERNACIONAIS 

IRRF 

Luxemburgo 

México 

Noruega 

Peru 

Portugal 

Suécia  

Tchecoslováquia (República Tcheca e República 
Eslovaca) 



 

Independentemente das alíquotas prefixadas conforme o tipo de serviço 

ou intangível, se os rendimentos tiverem como destinatário pessoa física 

ou jurídica residente ou domiciliada em país considerado “paraíso 

fiscal”, o IRRF deverá ser retido à alíquota de 25%. 

 

PARAÍSOS FISCAIS 

IRRF 



 

Independentemente das alíquotas prefixadas conforme o tipo de serviço 

ou intangível, se os rendimentos tiverem como destinatário pessoa física 

ou jurídica residente ou domiciliada em país considerado “paraíso 

fiscal”, o IRRF deverá ser retido à alíquota de 25%. 

 

PARAÍSOS FISCAIS 

IRRF 



PARAÍSOS FISCAIS 

IRRF 



PARAÍSOS FISCAIS 

IRRF 



CONTRIBUINTE 

 

É a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior. 

 

 

RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO 

 

Quem deve fazer a retenção do imposto é a pessoa física ou jurídica que 

está fazendo o pagamento, o crédito ou a remessa. 

CONTRIBUINTE E RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO 

IRRF 



BASE DE CÁLCULO 

 

É o valor pago, remetido, entregue ou creditado. 

 

REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO (GROSS-UP) 

 

Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo 

beneficiário, a importância paga ou creditada será considerada líquida, 

cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual 

recaíra o imposto. 

BASE DE CÁLCULO 

IRRF 



CONDIÇÕES: 

• É necessário contratar uma operação de câmbio, via instituição financeira 

(banco ou corretora); 

 

• A operação deverá ser autorizada pelo BACEN que fará o devido registro, 

quando necessário (RDE/ROF), via SISBACEN; 

 

• A prova do recolhimento do IRRF é condição para a remessa do valor ao 

exterior ou mesmo para a consolidação da operação de câmbio. 

 

IMPORTANTE:  

Em relação às despesas de royalties, o registro da operação no BACEN é 

condição para consideração destas como dedutíveis para fins de IRPJ. 

CONDIÇÕES PARA A REMESSA 

IRRF 



PRAZO PARA RECOLHIMENTO 

 

O IRRF de rendimentos de pessoas físicas ou jurídicas residentes ou 

domiciliadas no exterior deve ser recolhido no momento da incidência do 

fato gerador, ou seja, exatamente no dia em que ocorrer o pagamento, 

o crédito contábil ou a remessa. 

PRAZOS  

IRRF 



CÓDIGOS DE RECOLHIMENTO 

IRRF 
9478 – IRRF – Aluguel e 

Arrendamento – 
Residentes no Exterior 

9427 – IRRF – 
Remuneração de Direitos – 

Residentes no Exterior 

5192 – IRRF – Obras 
Audiov. Cinem/Videof (Lei 

8.685/93) – Res. Ext. 

422 – IRRF – Royalties e 
Assistência Técnica – 
Residentes no Exterior 

9412 – IRRF – Fretes 
Internacionais – 

Residentes no Exterior 

610 – IRRF – Transporte 
Rodoviário Intern. Carga 

PG PJ a PF Paraguai 



CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 

ECONÔMICO 
“CIDE ROYALTIES OU CIDE REMESSA AO EXTERIOR” 

 

 



CIDE – REMESSAS PARA O EXTERIOR 
 

Lei 10.168/2000 

 

A CIDE é devida quando houver pagamento, crédito, entrega, emprego ou 

remessa de valores para pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no 

exterior a título de: 

 

• Fornecimento de tecnologia; 

• Serviços de assistência técnica; 

• Serviços técnicos especializados; 

• Serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; 

• Cessão e licença de uso de marcas; 

• Cessão e licença de exploração de patentes. 

 

PAGAMENTO – CRÉDITO - REMESSA 

REGRA GERAL 

CIDE 



ANTES DE 2007 

 

A CIDE era devida nas remessas ao exterior a título de pagamento pela 

licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de 

programa de computador, independentemente de ocorrer ou não a 

transferência da tecnologia. 

 

DEPOIS DE 2007 

 

A Lei 11.425/2007 introduziu o §1º-A no art. 2º da Lei 10.168/2000, 

deixando claro que NÃO HAVERÁ A INCIDÊNCIA DE CIDE, em relação 

ao pagamento de licenciamento de software, quando não houver a 

transferência de tecnologia. 

CIDE 
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 



PARA A LEI 10.168/2000 (CIDE REMESSAS AO EXTERIOR) 

 

Para fins de incidência de CIDE, são considerados contratos com transferência de 

tecnologia aqueles relativos à exploração de patentes e uso de marcas e os de 

fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica, 

 

Os contratos em que há transferência de tecnologia devem ser averbados no INPI 

– Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 

 

CIDE 
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 



RELEVÂNCIA DA AVERBAÇÃO DO CONTRATO NO INPI 

 

• Garante os direitos dos terceiros de boa-fé envolvidos na transação; 

 

• Garante a remessa do pagamento ao exterior, que somente será 

autorizada pelo BACEN mediante comprovação da averbação do 

contrato; 

 

• Garante a dedutibilidade das despesas com royalties, relativas ao 

contrato registrado, para fins de cálculo de IRPJ. 

 

CIDE 
AVERBAÇÃO DO CONTRATO NO INPI 



LISTA EXEMPLIFICATIVA 

 

CIDE 
SERVIÇOS NÃO-REGISTRÁVEIS NO INPI 

CONSULTORIA 

Financeira 

Comercial 

Jurídica 

Visando participação 
em licitação; 

Sem a vinda de 
técnicos às 
instalações da 
empresa cessionária;  

INFORMÁTICA 

Manutenção de software 
sem a vinda de técnicos ao 
Brasil (prestado por help 
desk); 

Distribuição de programas 
de computador; 

Aquisição de cópia única de 
programa de computador; 

Contratos de programas de 
computador sem o 
fornecimento da 
documentação completa 
em especial o código fonte; 

Serviços de manutenção, 
atualização, customização, 
etc, para programas de 
computador. 

OUTROS 

Serviços de marketing; 

Homologação e certificação 
de qualidade de produtos 
brasileiros; 

Serviços realizados no 
exterior sem a presença de 
técnicos da empresa 
brasileira; 

Agenciamento de compras, 
incluindo serviços de 
logística (suporte ao 
embarque, liberação 
alfandegária, etc. 



CIDE 
FLUXOGRAMA DE APROVAÇÃO NO INPI 



CIDE 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO INPI 

• Guia de Recolhimento da União (GRU); 

 

• Formulário de Requerimento de Averbação, apresentado em três 

vias e assinado pelo dirigente da empresa requisitante  ou 

procurador; 

 

• Formulário Ficha cadastro: que deve ser apresentado em três 

vias, anexando documentação exigida em nome da empresa 

brasileira; 

 

• Carta justificativa: em duas vias, assinada e datada com 

identificação e qualificação do assinante; 
 



CIDE 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO INPI 

REQUISITOS DO CONTRATO (1) 

 

• Deve ser apresentando em duas vias originais ou duas cópias 

autenticadas em cartório, acompanhado de tradução em duas vias 

(com selo e certificados notariais); 

 

•  Deve constar o local e data de assinatura; 

 

• Se assinado no exterior, é preciso constar a legalização consular, 

exceto no caso da França, em que se exige apenas o 

reconhecimento do Notário Público; 

 

 



CIDE 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO INPI 

REQUISITOS DO CONTRATO (2) 

 

• Se assinado no Brasil, é preciso constar assinatura de duas testemunhas 

identificadas com RG e CPF; 

 

• Os signatários do contrato devem ser identificados e qualificados; 

 

•  Se o contrato for firmado por procuradores, deverá ser apresentada a 

procuração (original ou cópia autenticada) com poderes específicos para sua 

assinatura.  

 

• Em caso de procuração redigida em outro idioma diferente do português, 

deverá constar a legalização consular e acompanhada de sua tradução. 

 

 

 



CIDE 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO INPI 

REQUISITOS DAS FATURAS 

 

• Devem ser apresentadas em duas vias originais ou duas cópias 

autenticadas em cartório; 

 

• É preciso constar a legalização consular, exceto no caso da França, 

em que deverá constar apenas o reconhecimento de Notário 

Público. 

 

 

 



CONTRIBUINTE 

 

É a pessoa jurídica detentora das licenças de uso, adquirentes dos 

conhecimentos tecnológicos, signatárias dos contratos em que há 

transferência de tecnologia, assim como àquelas que contratarem os 

serviços técnicos e de assistência. 

 

 

. 

CONTRIBUINTE 

CIDE 



ALÍQUOTA 

10% (dez por cento) 

 

BASE DE CÁLCULO 

É o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido ao residente 

ou domiciliado no exterior. 

 

. 

BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA 

CIDE 



PRAZO 

 

O pagamento deverá ser feito até o último dia da quinzena 

subsequente ao mês de ocorrência do fato gerador. 

 

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 

 

O código para recolhimento é 8741. 

 

PRAZO E CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 

CIDE 



PIS/PASEP E COFINS - IMPORTAÇÃO 
APENAS PARA SERVIÇOS 

 

 



IMPORTAÇÃO  

 

O PIS/PASEP e COFINS incide sobre os serviços provenientes do 

exterior, prestados por pessoa física ou jurídica residente ou 

domiciliada no exterior, desde que: 

 

• Os serviços sejam executados no Brasil; 

• Os serviços sejam executados no Exterior, mas o resultado se 

verifique no Brasil. 

INCIDÊNCIA NA IMPORTAÇÃO 
PIS/PASEP 

COFINS 



NÃO INCIDÊNCIA DE PIS/PASEP COFINS IMPORTAÇÃO (Serviços) 

 

• Serviços importados por entidades beneficentes de assistência social; 

• O custo do transporte internacional e de outros serviços que tiverem 

sido incorporados ao valor aduaneiro que serviu de base para essas 

contribuições; 

• Serviços vinculados ao processo de avaliação de conformidade, 

metrologia, normalização, inspeção sanitária e fitossanitária, 

homologação, registros e outros procedimentos exigidos pelo país 

importador sob o resguardo dos acordos sobre medidas sanitárias e 

fitossanitárias (SPS) e sobre barreiras técnicas ao comércio (TBT). 

CASOS DE NÃO INCIDÊNCIA 
PIS/PASEP 

COFINS 



CONTRIBUINTE 

 

• Pessoa física ou jurídica contratante de serviços de residente ou 

domiciliado no exterior; 

 

• O beneficiário do serviço, na hipótese em que o contratante também 

seja residente ou domiciliado no exterior. 

CONTRIBUINTE 
PIS/PASEP 

COFINS 



FATO GERADOR 

 

É o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores 

a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação pelo 

serviço prestado. 

 

ALIQUOTAS 

 

As contribuições serão calculadas mediante a aplicação, sobre a base de 

cálculo das alíquotas de 1,65% para PIS e 7,6% para COFINS. 

FATO GERADOR E ALÍQUOTAS 
PIS/PASEP 

COFINS 



PIS/COFINS 
IMPORTAÇÃO 

FÓRMULA PARA CÁLCULO 

 

 

 

 

PIS Importação = c x V x Z 

 

COFINS Importação = d x V x Z 

 

Z = (1+f)/(1-c-d) 

 

V = Valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, 

antes da retenção do imposto de renda; 

c = alíquota da Contribuição do PIS-Importação; 

d =alíquota da Contribuição da COFINS-Importação; 

f = alíquota do ISS. 
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PIS/COFINS 
IMPORTAÇÃO 

FÓRMULA PARA CÁLCULO 

 

 

 

 

PIS Importação = c x V x Z 

                           = 1,65% x R$ 100.000,00 x 1,157025 

                           = R$ 1.909,09 

 

COFINS Importação = d x V x Z 

                                   = 7,6% x R$ 100.000,00 x 1,157025 

            = R$ 8.793,39 

 

Z = (1+f)/(1-c-d) 

   = (1+5%)/(1-1,65%-7,6%) 

   = 1,157025 
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PIS/COFINS 
IMPORTAÇÃO 

COMPARATIVO 

 

 

 

 

PIS-Importação 
Serviço 

1.909,09 

1.650,00 

15,7% 

8.793,39 

7.600,00 

15,7% 

 

COFINS-Importação 
Serviço 

 

Cálculo Correto 

 

Cálculo Correto 

262 262 



CRÉDITOS DE PIS/PASEP E COFINS 
PIS/PASEP 

COFINS 

APROVEITAMENTO DE CRÉDITO 

 

A pessoa jurídica sujeita à apuração do PIS/PASEP e COFINS pela 

sistemática da não-cumulatividade  poderá descontar créditos, para fins 

de determinação das contribuições não-cumulativas, em relação à 

importação de serviços tributadas pelo PIS/PASEP e COFINS Importação. 

 

ATENÇÃO AO POSICIONAMENTO DO FISCO 

 SOBRE   QUAIS  SERVIÇOS  DÃO  DIREITO  À  

CRÉDITO E QUAIS NÃO DÃO! 



PRAZOS E CÓDIGOS DE RECOLHIMENTO 
PIS/PASEP 

COFINS 

PRAZOS 

 

O PIS/PASEP e a COFINS Importação (Serviços) deverão ser recolhidos 

exatamente no dia em que ocorrer o pagamento, o crédito contábil ou 

a remessa. 

 

CÓDIGOS DE RECOLHIMENTO 

 

• 5434 – PIS/PASEP – Importação de Serviços 

• 5442 – COFINS – Importação de Serviços 

 



IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 

NATUREZA 
 

 

 



SUJEITO ATIVO E SUJEITO PASSIVO 
ISS 

SUJEITO ATIVO 

 

É o Município ou o Distrito Federal, onde ocorre a prestação do serviço. 

 

SUJEITO PASSIVO 

 

É a pessoa física ou jurídica de quem se exige o cumprimento da 

prestação do serviço. 



OBRIGAÇÕES 
ISS 

OBRIGAÇÃO 

 

É o vínculo jurídico que confere ao credor o direito de exigir do devedor o 

cumprimento da prestação. Se há um direito pessoal, é porque duas pessoas se 

obrigaram uma com a outra. 

 

OBRIGAÇÃO DE DAR 

 

É a obrigação do devedor de entregar alguma coisa ao credor. Normalmente a 

obrigação de dar está no campo de atuação do ICMS. 

 

OBRIGAÇÃO DE FAZER 

Consiste no comprometimento do devedor de realizar, praticar algum ato que 

resulte num benefício ao credor. Geralmente a obrigação de fazer relaciona-se ao 

ISS. 



ASPECTOS TEMPORAIS E ESPACIAIS 
ISS 

REGRA GERAL 

 

O serviço é considerado prestado no LOCAL do estabelecimento prestador ou no 

domicílio do prestador (onde estiver localizada a empresa ou a pessoa física ). 

 

SERVIÇO PROVENIENTE DO EXTERIOR 

 

O serviço será considerado prestado no estabelecimento do tomador ou 

intermediário e, na falta deste, onde ele estiver domiciliado. 

 

IMPORTANTE 

 

Na exportação de serviços não há incidência de ISS. 

Na importação de serviços há incidência de ISS, se também previsto na lei do 

município. 



ASPECTOS TEMPORAIS E ESPACIAIS 
ISS 

ATENÇÃO 

 

Serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultados aqui se verifiquem, 

ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior, não são 

considerados, efetivamente, exportação de serviços, portanto devem ser 

TRIBUTADOS. 



ALÍQUOTAS  
ISS 

ALÍQUOTA 

 

A alíquota máxima prevista para o ISS é de 5% (cinco por cento). 

 

IMPORTANTE 

 

Será necessário consultar a legislação do município ao qual se refira o 

serviço para averiguar se este é tributado, qual a alíquota incidente, prazo 

para recolhimento do imposto, assim como outras particularidades. 



IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, 

CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS 

OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF 
 

 

 



INCIDÊNCIA  
IOF 

IOF-CÂMBIO 

 

As operações de câmbio realizadas por instituições financeiras 

autorizadas a operar o câmbio, ou seja, as operações em que bancos e 

corretoras são intermediárias, geralmente estão sujeitas ao IOF. 



ALÍQUOTAS 
IOF 

IOF-CÂMBIO 

 

ALÍQUOTA ZERO 

• Ingresso no país de receitas de exportação de bens e serviços; 

 

ISENÇÃO 

• Operações de câmbio para pagamento de importação de bens; 

 

ALÍQUOTA DE 0,38% 

• Operações de câmbio para pagamento de importação de serviços; 

• Operações de câmbio para pagamento de intangíveis e outras variações no 

patrimônio. 

 



ALÍQUOTAS  
IOF 

EXCEÇÃO À ALÍQUOTA DE 0,38% 

 

ALÍQUOTA DE 6,38% 

 

• Operações para cumprimento de obrigações de administradoras de cartões 

de crédito ou de bancos comerciais ou múltiplos, na qualidade de emissores 

de cartão de crédito, decorrentes de aquisição de bens e serviços do exterior 

efetuadas por seus usuários. 

 

 

 



CONTRIBUINTES  
IOF 

CONTRIBUINTES 

 

 

São contribuintes do IOF os compradores e vendedores de moeda 

estrangeira, nas operações referentes às transferências financeiras 

(pagamentos e recebimentos, independentemente da forma, da entrega e 

da natureza das operações) para o ou do exterior, respectivamente. 

 

 

 



FATO GERADOR 
IOF 

FATO GERADOR 

 

 

É a entrega de moeda nacional ou estrangeira, ou documento que a 

represente, ou sua colocação a disposição do interessado, em montante 

equivalente à moeda estrangeira ou nacional  entregue ou posta à 

disposição por este. 

 

O IOF-Câmbio será devido na liquidação da operação de câmbio, quando 

ocorrerá o fato gerador. 

 

 

 



BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTAS 
IOF 

BASE DE CÁLCULO 

 

É sempre o valor da moeda nacional, recebido, entregue ou posto à 

disposição correspondente ao valor, em moeda estrangeira, da operação 

de câmbio. 

 

 

ALÍQUOTAS 

 

A alíquota máxima fixada no RIOF é de 25%, entretanto o art. 15-A 

reduziu o percentual para 0,38%, fixando diversas exceções, cujas 

alíquotas variam de 6,38% a 0,00%. 

 

 



PRAZOS   
IOF 

COBRANÇA 

 

O IOF-Câmbio é cobrado na liquidação da operação de câmbio. 

 

 

PRAZO PARA RECOLHIMENTO 

 

O IOF-Câmbio deve ser recolhido até o terceiro dia útil subsequente ao 

decêndio da cobrança ou do registro contábil da operação. 

 

 



SISCOSERV  

• EXPOSIÇÃO FISCAL – CRUZAMENTOS ELETRÔNICOS 

No SISCOSERV registramos o contrato e o pagamento/faturamento 

internacional por estabelecimento e por NBS (classificação fiscal do serviço), 

ou seja, todas as informações para cálculo de IRRF, CIDE e PIS/COFINS 

Importação. 

Possibilidade de cruzamento eletrônico futuro de informações registradas no 

SISCOSERV com: 

• DIRF; 

• DIRPF 

• DIPJ; 

• DACON; 

• PERDCOMP; 

• DCTF; 

• DARF; 

• EFD-Contribuições; 

• SPED CONTÁBIL; 

• SPED FISCAL. 

 

 

DESAFIOS 



SISCOSERV 

 

• Preços de Transferência - serviços e intangíveis; 

• Despesas indedutíveis - cross charge e intercompany (lucro real); 

• Escrituração de intangíveis nos termos da nova legislação contábil 

(lucro real); 

• Maior visibilidade de situações irregulares de cost sharing 

internacional; 

• Emissão de notas fiscais – possível confronto de códigos e de 

atividades com o SISCOSERV; 

• “Simulação tributária” – maior visibilidade. 

 

 

DESAFIOS 



PERGUNTAS? 



OBRIGADA 

Renata Borowski 

Instrutora – FISCOSOFT 


