
Sistema Integrado de Comércio 
Exterior de Serviços, Intangíveis e 
Outras Operações que Produzam 

Variações no Patrimônio – SISCOSERV



Origem

• Acordo de cooperação técnica firmado entre a
Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(SCS/MDIC) e a Receita Federal do Brasil do
Ministério da Fazenda (RFB/MF), no dia 17.12.2008,
com o objetivo de definir responsabilidades quanto
ao desenvolvimento do SISCOSERV.

• O SISCOSERV foi concebido no contexto da Política
de Desenvolvimento Produtivo, lançada pelo
Governo Federal em maio de 2008 e foi incorporado
como uma das ações do Plano Brasil Maior lançado
em 2011.



Objetivo

• Ferramenta do Governo Federal de aprimoramento
das ações de estímulo, formulação,
acompanhamento e aferição das políticas públicas
relacionadas a serviços e intangíveis, bem como
para a orientação de estratégias empresariais de
comércio exterior de serviços e intangíveis.

• Esse sistema guarda conformidade com as
diretrizes do Acordo Geral sobre Comércio de
Serviços – GATS da Organização Mundial do
Comércio, aprovado pelo Decreto Legislativo nº
30/1994, promulgado pelo Decreto n. 1355/1994.



Legislação

• Lei n. 12.546/2011 institui a obrigação de prestar ao
MDIC, para fins econômico-comerciais, informações
relativas às transações entre residentes ou
domiciliados no País e residentes ou domiciliados no
exterior que compreendam serviços, intangíveis e
outras operações que produzam variações no
patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas
ou dos entes despersonalizados.

• A prestação dessas informações deve ser realizada
por meio do SISCOSERV.

• Para fins de registro no SISCOSERV os serviços,
intangíveis e as demais operações serão classificados
com base na Nomenclatura Brasileira de Serviços –
NBS.



Normas Complementares

- Decreto n. 7.708/2012;
- Portaria MDIC n. 113/2012;
- IN RFB n. 1.277/2012;
- Portaria Conjunta RFB/SCS n. 1.908/2012; e 
- Portaria Conjunta RFB/SCS n. 1.965/2012. 



Procedimentos

• As informações deverão ser prestadas/registradas
no âmbito do SISCOSERV.

• O acesso ao SISCOSERV está disponível no Centro
Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

• Não devem ser objeto de registro as operações de
compra e venda efetuadas exclusivamente com
mercadorias.

• O registro tampouco se estende às transações
envolvendo serviços e intangíveis incorporados nos
bens e mercadorias exportados ou importados,
registrados no SISCOMEX.

• Os serviços, os intangíveis e as outras operações
que devem ser objeto de registro estão definidos na
NBS.



Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e 
Outras Operações que Produzem Variações no 

Patrimônio – NBS

• A elaboração da NBS teve por base a Central Product
Classification – CPC2.0, da ONU (classificador
utilizado em todos os acordos comerciais firmados
pelo Brasil).

• A NBS contém seis Seções, compostas ao todo por 27
Capítulos (o Capítulo 16 está reservado para possível
uso futuro).

• As posições da NBS são compostas 9 dígitos
numéricos.

• O enquadramento em tais posições deve ser feito com
base nas Notas Explicativas da Nomenclatura
Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações
que Produzem Variações no Patrimônio – NEBS.



Quem está obrigado?

• o prestador ou tomador do serviço residente ou domiciliado
no Brasil;

• a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no
Brasil, que transfere ou adquire o intangível, inclusive os
direitos de propriedade intelectual, por meio de cessão,
concessão, licenciamento ou por quaisquer outros meios
admitidos em direito; e

• a pessoa física ou jurídica ou o responsável legal do ente
despersonalizado, residente ou domiciliado no Brasil, que
realize outras operações que produzam variações no
patrimônio.

• OBS: também deverão ser informadas no âmbito do
Siscoserv, no módulo “venda”, as operações realizadas por
meio de presença comercial no exterior relacionada à
pessoa jurídica domiciliada no Brasil (filial, sucursal ou
controlada domiciliada no exterior).



Quem está dispensado?

• as pessoas jurídicas optantes pelo Simples
Nacional, e o Microempreendedor Individual
(MEI) de que trata o § 1º do art. 18-A da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006; e

• as pessoas físicas residentes no País que, em
nome individual, não explorem, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica
de natureza civil ou comercial, com o fim
especulativo de lucro, mediante venda a terceiro
de bens ou serviços, desde que não realizem
operações em valor superior a US$ 20,000.00, ou
o equivalente em outra moeda, no mês.



Modos de Prestação de Serviços

• Conforme estabelecido no Acordo Geral sobre Comércio de
Serviços da OMC (GATS), os modos de prestação identificam a
prestação de serviços segundo a localização do prestador e do
tomador. São elas:

• A) Comércio transfronteiriço: serviços prestados a um consumidor
residente ou domiciliado em outro país (ex.: empresa de
engenharia brasileira contratada para elaborar projeto de ponte a
ser construída em outro país ou serviços de corretagem de ações
prestados a cliente domiciliado ou residente no Brasil, efetuados
por corretor localizado no exterior);

• B) Consumo no exterior: consumidor residente ou domiciliado no
exterior desloca-se para consumir serviço prestado no Brasil ou
vice-versa (ex.: serviços médico prestado no exterior a residente
no Brasil ou serviços educacionais presenciais prestados no Brasil
a residente no exterior).



Modos de Prestação de Serviços

• C) Presença comercial no exterior: prestação de
serviço por pessoa jurídica estabelecida no exterior,
relacionada a uma pessoa jurídica domiciliado no
Brasil (ex.: filiais bancárias no exterior).

• D) Movimento temporário de pessoas físicas: o
prestador do serviço (pessoa física) vai ao território
do consumidor e lá presta o serviço (ex.: advogado
residente no Brasil desloca-se para o exterior a fim
de prestar consultoria jurídica ou arquiteto
residente no exterior vem ao Brasil desenvolver
projeto de arquitetura).



Prazos

• As informações relativas à “aquisição” ou à “venda” de
serviços, intangíveis e outras operações que produzam
variações no patrimônio devem ser registradas no sistema
em até:

- 30 dias a contar da data de início da prestação de
serviço, da comercialização de intangível, ou da
realização da operação que produza variação no
patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou
dos entes despersonalizados (até 31.12.2012 esse prazo
será de 90 dias); ou

- último dia útil do mês de junho do ano subseqüente à
realização de operações por meio de presença comercial
no exterior relacionada à pessoa jurídica brasileira (a
partir de 2014, em relação ao ano-calendário anterior).



Prazos

• A informação relativa ao faturamento de “venda” de
serviço, de intangível ou de operação deverá ser
registrada em até:

- 30 dias depois da emissão da nota fiscal ou
documento equivalente, se esta ocorrer depois do
início da prestação de serviço, da comercialização
de intangível, ou da realização da operação que
produza variação no patrimônio;

- 30 dias depois do registro RVS, se a emissão da
nota fiscal ou documento equivalente ocorrer antes
da data de início da prestação de serviço, da
comercialização de intangível, ou da realização da
operação que produza variação no patrimônio.



Prazos

• A informação relativa ao pagamento por “aquisição” de
serviço, de intangível ou de operação deverá ser
registrada em até:

- 30 dias depois do pagamento, se este ocorrer depois
do início da prestação de serviço, da comercialização
de intangível, ou da realização da operação que
produza variação no patrimônio;

- 30 dias depois do registro da RAS, se o pagamento
ocorrer antes da data de início da prestação de
serviço, da comercialização de intangível, ou da
realização da operação que produza variação no
patrimônio.



Cronograma para prestação das 
informações

• As informações relativas ao RAS, RVS, ao
faturamento de venda e ao pagamento por
aquisição serão prestadas conforme cronograma
instituído pela Portaria Conjunta RFB/SCS n.
1908/2012, sendo que até 1º/10/2013 todos os
capítulos da NBS já estarão obrigados a prestar
tais informações.



Penalidades 

• Multas de:
I - de R$ 5.000,00 por mês ou fração de atraso,
relativamente às pessoas jurídicas, no caso de prestação de
informação fora dos prazos;
II - de 5%, não inferior a R$ 100,00, do valor das
transações com residentes ou domiciliados no exterior,
próprios da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos
quais seja responsável tributário, no caso de informação
omitida, inexata ou incompleta.
- Base legal: art. 57 da MP nº 2158-35 de 2001.
- O julgamento de impugnações e recursos contra a aplicação

das multas referidas no caput segue o rito do Decreto nº
70.235, de 6 de março de 1972.

• Perda de eventual mecanismo de apoio (a concessão ou o
reconhecimento destes mecanismos está condicionada à
prestação das informações ao Siscoserv).



Outras informações
• É possível a formulação de consulta sobre a classificação

dos serviços, intangíveis e outras operações que produzam
variações no patrimônio com base na NBS, observado o
disposto nos arts. 46 a 53, do Decreto n. 70.235/1972 e
nos arts. 48 a 50, da Lei n. 9.430/1996.

• O SISCOSERV é composto por dois módulos: o venda e o
aquisição.
- Módulo Venda: nele serão registradas as operações de
venda de serviços, intangíveis e outras operações que
produzam variações no patrimônio, por residentes ou
domiciliados no Brasil a residentes ou domiciliados no
exterior. Este módulo abrange, ainda, o registro das
operações realizadas por meio de presença comercial no
exterior

- Módulo Aquisição: nele serão registrados os serviços,
intangíveis e outras operações que produzam variações
no patrimônio, adquiridos por residentes ou domiciliados
no Brasil de residentes ou domiciliados no exterior.



Glossário SISCOSERV

- Enquadramentos de Apoio/Fomento: Mecanismos
de apoio ou fomento de diversas naturezas
(promocional, tributária, creditícia e financeira) a
operações de comércio exterior de serviços,
intangíveis e outras operações que produzam
variações no patrimônio.

- Ente Despersonalizado: trata-se um termo da
doutrina jurídica para se referir aos entes que não
possuem denominação legal específica, mas que
podem, nos termos do art. 12 do Código de Processo
Civil Brasileiro, ser representados em juízo, ativa e
passivamente. São entes despersonalizados: a massa
falida, a herança jacente ou vacante, o espólio, as
sociedades sem personalidade jurídica e o
condomínio.



Glossário SISCOSERV
- Intangível: Serão considerados os seguintes intangíveis para fins

do registro no SISCOSERV:
- o licenciamento (autorização para usar ou explorar
comercialmente direito patrimonial) e a cessão, temporária ou
definitiva, dos direitos de propriedade intelectual objeto das
Seções 1 a 7 da Parte II do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos
de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, conforme o
Anexo 1C do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do
Comércio constante da Ata Final que incorpora os Resultados das
Negociações Comerciais Multilaterais da Rodada Uruguai,
aprovada pelo Decreto nº 1355, de 31 de dezembro de 1994;
- os contratos de transferência de tecnologia envolvendo a
prestação de serviços de assistência técnica e científica,
combinadamente ou não, e o fornecimento da tecnologia – know
how;
- os contratos de franquia; 
- a exploração dos recursos naturais e o licenciamento dos direitos 
sobre conhecimento tradicional; e 
- o licenciamento dos direitos relativos ao acesso a recursos 
genéticos.



Glossário SISCOSERV

- Outras Operações que Produzam Variações no
Patrimônio - São operações que não podem ser
classificadas como serviço, nem como intangíveis, mas
que produzem variações no patrimônio das pessoas
físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes
despersonalizado. São exemplos as operações que
envolvem a prestação de serviço e o fornecimento de
mercadoria, em que incidem o ICMS e o ISS
(fornecimento de alimentos - 1.0301, etc.), bem como
outras operações que impactam o patrimônio, na receita
ou na despesa (arrendamento mercantil - „financeiro‟
1.0901.5 e/ou „operacional‟ 1.1101 e 1.1102, franquias
- 1.1110.30.00, factoring - 1.0908.00.00, etc.)
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