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Introdução e Histórico 

Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras 

Operações que Produzam Variações no Patrimônio. 

 

 

 

- O Siscoserv é um sistema eletrônico semelhante ao Siscomex. No entanto, o mesmo 

abrangerá as informações relativas aos serviços, intangíveis e outras operações que 

produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos 

entes despersonalizados. O sistema não abrange operações de compra e venda 

exclusivamente com mercadorias. 

.   

  

 

- O Siscoserv foi inicialmente concebido em 2008 dentro da Política de 

Desenvolvimento Produtivo (PDP) do Governo Federal. Mas, somente em 2011, o  

mesmo foi incorporado às ações do Plano Brasil Maior e a legislação foi divulgada. O 

sistema vem sendo desenvolvido pelo MDIC em parceria com a Receita Federal, 

Banco Central e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.   

- Legislação:  

 Lei n. 12.546, de 14 de dezembro de 2011; 

 Decreto 7.708, de 02 de abril de 2012; 

 Portaria 113, de 17 de maio de 2012; 

 Instrução Normativa 1.277 de junho de 2012. 
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Diferenças entre o Siscomex e o Siscoserv 

Mu 
Principais diferenças entre Siscomex e Siscoserv 

Siscoserv Siscomex 

 

-Bens e Mercadorias 
 
-Registro anterior à operação 
 
 
-Caráter de licenciamento 
 
 
-Diversos órgãos anuentes 
 
-Utilizado em políticas públicas federais  
 
 
  
 
 

 
 

 
-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   
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Particularidades do Normativo Siscoserv  

- A princípio, o sistema tem como intuito orientar estratégias empresariais, estimular a 

formulação, acompanhamento e aferição das políticas públicas relacionadas a serviços 

e intangíveis, fortalecendo assim, o comércio internacional de serviços. 

- A legislação não vincula expressamente a prestação de informações fiscais, no 

entanto, está previsto na IN 1.277/12, art. 4°, a aplicação de multas pelo 

descumprimento de prazos ou equívocos nas informações prestadas. 

- Penalidades: 

i. “de R$ 5.000,00 por mês ou fração de atraso no registro das informações; 

ii. de 5% (mínimo de R$ 100,00) por informação omitida, inexata ou incompleta.” IN 1.277, Art. 4° 

Siscoserv: obrigação de cunho fiscal ou estatístico? 
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Pessoas obrigadas a prestação de informações 

“I – o prestador ou tomador do serviço residente ou domiciliado no Brasil; 

II – a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no Brasil, que transfere ou 

adquire o intangível, inclusive os diretos de propriedade intelectual, por meio de 

cessão, concessão, licenciamento ou por quaisquer outros meios admitidos em direito; 

e  

III – a pessoa física ou jurídica ou responsável legal do ente despersonalizado, 

residente ou domiciliado no Brasil, que realize outras operações que produzam 

variações no patrimônio.” Lei 12.546/2011, §3 do Art. 25  

 

Estarão obrigados a prestação de informações ao sistema:  

Presença Comercial no Exterior -  

Além  das pessoas supracitadas, a IN 1.277 determina que, empresas com presença comercial no 

exterior também estão sujeitas às obrigações da prestação de informações dos serviços. 

Entende-se por presença comercial no exterior, as empresas com presença jurídica em território 

estrangeiro. (IN 1.277/2012, art. 1o, par. 6o, inc. II.)  

Dispensas -  

Estão dispensadas da prestação destas informações as empresas optantes do SIMPLES – 

Nacional e do MEI. 
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Declaração das Informações 

- Acesso através do e-CAC da RFB, em ambiente WEB (www.siscoserv.gov.br);  
 

- A inclusão das informações serão feitas em dois módulos, a saber: 

Aquisição: através do comércio transfronteiriço, consumo no Brasil ou movimento 

temporário de pessoas físicas. 

Venda: através do comércio transfronteiriço, consumo no Brasil, presença comercial no 

exterior ou movimento temporário de pessoas físicas. 

 

 Como será feita a prestação de informações: 

 

- A classificação dos serviços está normatizada pelo Decreto 7.708 de 2012 que institui 

a NBS e NEBS. A NBS teve como base Central Product Classification (CPC 2.0) das 

Nações Unidas. 

 
-Prazos para a prestação de informações será de 30 dias do inicio da prestação do 

serviço, venda de intangível ou da operação que produza variação no patrimônio (até 

dezembro de 2013 será admitido 90 dias, excepcionalmente) 

- O prazo para prestação de informações relativas às operações com presença 

comercial no exterior será o ;ultimo dia do mês de junho do ano subsequente. 

http://www.mdic.gov.br/sitio/
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Prestação de Informações 

Tela - acesso 
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Prestação de Informações 

Tela – registro venda 
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Classificação dos serviços - capítulos da NBS 

 Disposição dos Capítulos da NBS 

a) Capítulo 1 – Serviços de Construção; 

b) Capítulo 2 – Serviços de Distribuição de Mercadorias; Serviços de Despachante Aduaneiro; 

c) Capítulo 3 – Fornecimento de Alimentação e Bebidas e Serviços de Hospedagem; 

d) Capítulo 4 – Serviços de Transporte de Passageiros; 

e) Capítulo 5 – Serviços de Transporte de Cargas; 

f) Capítulo 6 – Serviços de Apoio aos Transportes; 

g) Capítulo 7 – Serviços Postais, Serviços de Coleta, Remessa ou Entrega de Documentos 

(exceto cartas) ou de pequenos objetos; Serviços de Remessa Expressa; 

h) Capítulo 8 – Serviços de Transmissão e Distribuição de Eletricidade, Serviços de 

Distribuição de Água e Gás; 

i) Capítulo 9 – Serviços Financeiros e Relacionados; Securitização de Recebíveis e Fomento 

Comercial; 

j) Capítulo 10 – Serviços Imobiliários; 

k) Capítulo 11 – Arrendamento Mercantil Operacional, Propriedade Intelectual, Franquias 

Empresariais e Exploração de Outros Direitos; 
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Classificação dos serviços - capítulos da NBS 

 Disposição dos Capítulos da NBS 

l) Capítulo 12 – Serviços de Pesquisa e Desenvolvimento; 

m) Capítulo 13 - Serviços Jurídicos e Contábeis; 

n) Capítulo 14 – Outros Serviços Profissionais; 

o) Capítulo 15 – Serviços de tecnologia da Informação; 

p) Capítulo 16 – Reservado para possível uso no futuro; 

q) Capítulo 18 – Serviços de Apoio às Atividades Empresariais; 

r) Capítulo 19 – Serviços de Apoio às Atividades Agropecuárias, Silvicultura, Pesca, 

Agricultura, Extração Mineral, Eletricidade, Gás e Água; 

s) Capítulo 20 – Serviços de Manutenção, Reparação e Instalação (exceto construção); 

t) Capítulo 21 – Serviços de Publicação, Impressão e Reprodução. 

u) Capítulo 22 – Serviços Educacionais; 

v) Capítulo 23 – Serviços Relacionados à Saúde Humana e de Assistência Social; 

w) Capítulo 24 – Serviços de Tratamento, Eliminação e Coleta de Resíduos Sólidos, 

Saneamento, Remediação e Serviços Ambientais; 
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Classificação dos serviços - capítulos da NBS 

 Disposição dos Capítulos da NBS 

 

x) Capítulo 25 – Serviços Recreativos, Culturais e Desportivos; 

y) Capítulo 26 – Serviços Pessoais; 

z) Capítulo 27 – Cessão de Direitos de Propriedade Intelectual; 
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Cronograma 

PRIMEIRA ETAPA: Capítulo 1, 7 e 20 – 01/ago/2012 

SEGUNDA ETAPA: Capítulo 3, 13, 14, 21, 26 – 01/out/2012 

TERCEIRA ETAPA: Capítulo 2, 10, 18 – 01/dez/2012 

QUARTA ETAPA: Capítulo 9, 15 – 01/fev/2013 

QUINTA ETAPA: Capítulo 4, 5, 6 – 01/abr/2013 

SEXTA ETAPA: Capítulo 11, 12, 25, 27 – 01/jul/2013 

SÉTIMA ETAPA: Capítulo 8, 17, 19, 22, 23, 24 – 01/out/2013 

 Cronograma para início do registro das informações no Siscoserv (por capítulo 

NBS): 
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Mudanças na estrutura 

Mu 
 Principais mudanças com a entrada do Siscoserv: 

Estrutura Antiga Estrutura Siscoserv 

- Além dos códigos para fins cambiais, foi criado os códigos 
para classificação de serviços determinados pelo MDIC (NBS). 
 
- Prestação de informações através do Siscoserv. 
 
- Penalidades em caso de divergência das informações ou não 
atendimento aos prazos estipulados. 
 
- Prestação de informações por entidades com presença 
comercial no exterior. 
 

 
 

-O código dos serviços era determinado somente pelo Banco 
Central (RMCCI) para fins de fechamento do contrato de 
câmbio. 
 
-Não há sistema próprio para prestação de informações. 
 
-Não há penalidades previstas em lei. 
 
 
 
-N/A 
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Oportunidades EYT - Customs 

Implantação do Siscoserv Auditoria Consultoria 

Determinação de cronograma e mapeamento das 
áreas envolvidas para implantação das atividades 

relacionadas ao Siscoserv. 

 
Adequação das informações e documentos. 

Acompanhamento dos primeiros registros e 
informações disponibilizadas. 

 
Classificação NBS e NEBS, determinando o 

embasamento utilizado e caracterização do serviço, 
intangível ou operação que produza variação no 

patrimônio. 
 

Elaboração de manual de Procedimentos. 

Consultoria permanente. 

... 

Análise das operações realizadas pela empresa 
elencadas pela legislação vigente 

... 
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Maiores Informações 

Contato e Links Úteis 

Contato: siscoserv@mdic.gov.br 

Links úteis:  

Siscoserv - 

http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=4&menu=2234 

  

Manuais do Siscoserv (Venda e Aquisição) -  

http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=4&menu=3407 

  

NBS e NEBS (Notas Explicativas da NBS) -  

http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=4&menu=3412 

http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=4&menu=2234
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=4&menu=3407


Obrigado! 

Ernst & Young Terco 
 

Contatos Siscoserv: 

 

Customs & International Trade Services 

segio.fontenelle@br.ey.com 

felipe.campoi@ey.br.com 

jefferson.rogers@ey.br.com 

 

Telefone: +55 (11) 2573-3557 
 

mailto:felipe.campoi@ey.br.com
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