


SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR DE SERVIÇOS, 
INTANGÍVEIS E DE OUTRAS OPERAÇÕES QUE PRODUZAM 

VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO  - SISCOSERV 

ORIENTAÇÕES PROFERIDAS PELAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 



É um sistema informatizado, desenvolvido pelo Governo Federal 
como ferramenta para: 
 
 Aprimoramento das ações de estímulo; 

 
 Formulação, acompanhamento e aferição das políticas públicas 
relacionadas a serviços e intangíveis; 

 
 Orientação de estratégias empresariais de comércio exterior de 
serviços e intangíveis. 

CONCEITO 



 
SISCOSERV x SISCOMEX 

 

Fonte: www.desenvolvimento.gov.br 



HABILITAÇÃO   

Fonte: www.desenvolvimento.gov.br 



Importação (COMPRA) e Exportação (VENDA) de serviços, intangíveis 
e outras que produzam variação no patrimônio das empresas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizadas por meio de presença comercial no exterior relacionada a 
pessoa jurídica domiciliada no Brasil - alínea "d“, Artigo XXVIII do GATS 
(Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços). 

 

 

OBRIGATORIEDADE  
DE REGISTRO  



Deve registrar a operação no SISCOSERV a PESSOA/ENTIDADE que teve 
CONTATO DIRETO COM A NEGOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
 
 Prestador ou tomador do serviço, residente ou domiciliado no Brasil;  

 
  Pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no Brasil, que 
transfere ou adquire o intangível (ex: cessão, concessão, licenciamento 
ou por quaisquer outros meios admitidos em direito);  

 
  Pessoa física ou jurídica ou o responsável legal, residente ou 
domiciliado no Brasil, que realize outras operações que produzam 
variações no patrimônio.  

PESSOAS OBRIGADAS 



 Compra e venda de mercadorias;  
 

 Transações de serviços e intangíveis incorporados aos bens e 
mercadorias exportados ou importados registrados no SISCOMEX; 

 
 Operações realizadas por optantes do Simples Nacional ou 
Microempreendedores Individuais (MEI);  

 
 Pessoas Físicas que, em nome individual, não explorem qualquer 
atividade econômica ou comercial, cuja operação no exterior não tenha 
valor superior a US$ 30.000,00. 

DISPENSA DO REGISTRO 



CRONOGRAMA 



CRONOGRAMA 

Capítulo 13 Serviços jurídicos e contábeis Outubro /12 

Capítulo 14  Outros serviços profissionais Outubro /12 

Capítulo 21  Serviços de publicação, impressão e reprodução Outubro /12 

Capítulo 26  Serviços pessoais Outubro /12 

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

Dezembro /12 

Capítulo 10  Serviços imobiliários Dezembro /12 

Capítulo 18  Serviços de apoio às atividades empresariais Dezembro /12 

Capítulo 9 
 Serviços financeiros e relacionados; securitização de 
recebíveis e fomento comercial 

Fevereiro /13 

Capítulo 15  Serviços de tecnologia da informação Fevereiro /13 

Capítulo 4  Serviços de transporte de passageiros Abril /13 
Capítulo 5  Serviços de transporte de cargas Abril /13 
Capítulo 6  Serviços de apoio aos transportes Abril /13 



CRONOGRAMA 

Capítulo 11 
Arrendamento mercantil operacional, propriedade 
intelectual, franquias empresariais e exploração de 
outros direitos 

Julho /13 

Capítulo 12 Serviços de pesquisa e desenvolvimento Julho /13 

Capítulo 25 Serviços recreativos, culturais e desportivos Julho /13 

Capítulo 27 Cessão de direitos de propriedade intelectual Julho /13 

Capítulo 8 
Serviços de transmissão e distribuição de eletricidade; 
serviços de distribuição de gás e água 

Outubro /2013 

Capítulo 17 
Serviços de telecomunicação, difusão e fornecimento de 
informações 

Outubro /2013 

Capítulo 19 
Serviços de apoio às atividades agropecuárias, 
silvicultura, pesca, aquicultura, extração mineral, 
eletricidade, gás e água 

Outubro /2013 

Capítulo 22 Serviços educacionais Outubro /2013 



CRONOGRAMA 

Capítulo 23 
Serviços relacionados à saúde humana e de assistência 
social 

Outubro /2013 

Capítulo 24 
Serviços de tratamento, eliminação e coleta de resíduos 
sólidos, saneamento, remediação e serviços ambientais 

Outubro /2013 

Capítulo 8 
Serviços de transmissão e distribuição de eletricidade; 
serviços de distribuição de gás e água 

Outubro /2013 

Capítulo 17 
Serviços de telecomunicação, difusão e fornecimento de 
informações 

Outubro /2013 

Capítulo 19 
Serviços de apoio às atividades agropecuárias, 
silvicultura, pesca, aquicultura, extração mineral, 
eletricidade, gás e água 

Outubro /2013 



Art. 57 da MP nº2158-35/01, com redação dada pela Lei nº 12.873/13 
 
1- Apresentação extemporânea:  
 
 R$ 500,00 por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas 
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou 
isentas ou que, na última declaração apresentada, tenham apurado 
lucro presumido ou pelo Simples Nacional;  

 
 R$ 1.500,00 por mês-calendário ou fração, relativamente às demais 
pessoas jurídicas;  

 
 R$ 100,00 por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas 
físicas.  

PENALIDADES 



2- Não atendimento à intimação:  
 

 R$  500,00 por mês-calendário por não cumprimento à intimação da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil para cumprir obrigação acessória 
ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela autoridade 
fiscal. 

 

3- Prestação de informações inexatas, incompletas ou omitidas:  
 
 3% , não inferior a R$ 100,00, do valor das transações comerciais ou 
das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros 
em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação 
omitida, inexata ou incompleta; 

 

 1,5%, não inferior a R$ 50,00, do valor das transações comerciais ou 
das operações financeiras, próprias da pessoa física ou de terceiros em 
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação 
omitida, inexata ou incompleta. 

PENALIDADES 



 Pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional - os valores e 
percentual aplicáveis serão reduzidos em 70%. 

 
 Pessoas jurídicas que, na última declaração, tenham utilizado mais de 
uma forma de apuração do lucro, ou realizado algum evento de 
reorganização societária - multa de R$ 1.500,00 por mês-calendário ou 
fração.  

 
 A multa de R$ 500,00 aplicável às pessoas jurídicas em início de 
atividade, imunes ou isentas ou que tenham apurado lucro presumido 
ou pelo Simples Nacional - será reduzida à metade, quando a obrigação 
acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício. 

 
 

PENALIDADES 



Código Tributário Nacional 
 
Art. 138: A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da 
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos 
juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade 
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. 
 
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após 
o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, 
relacionados com a infração. 
 
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM ATRASO 
DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. 1. A denúncia espontânea não tem o 
condão de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de 
rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN não se estendem 
às obrigações acessórias autônomas. Precedentes. 2. Recurso especial não 
provido. (STJ, Segunda Turma, RESP - RECURSO ESPECIAL – 1129202, Data da 
Publicação: 29/06/2010) 

 
 

DENÚNCIA ESPONTÂNEA  



 

Os serviços de frete, seguro e de agentes 
externos, bem como demais serviços 
relacionados às operações de comércio exterior 
de bens e mercadorias, SERÃO OBJETO DE 
REGISTRO NO SISCOSERV, POR NÃO SEREM 
INCORPORADOS AOS BENS E MERCADORIAS. 

FRETE, SEGURO E 
AGENTE DE CARGA 



 O registro de operação no Siscoserv independerá do INCOTERM. 
 

 Expressões “Collect” ou “Prepaid” não são determinantes para o 
registro da operação. 

 
 
 
 
 
 
 

 O agenciador do frete pode figurar como um intermediário 
responsável pelo repasse do pagamento ao prestador de serviço 
localizado no exterior. 

 
 A operação passível de registro é aquela documentalmente descrita 
(objeto do contrato para identificação de suas obrigações). 

 

 

FRETE, SEGURO E 
AGENTE DE CARGA 

IMPORTADOR  

 EXPORTADOR AGENTE DE 
CARGA 



SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 102, DE 15 DE ABRIL DE 2015 
  
EMENTA: Os serviços de frete relacionados às operações de comércio 
exterior de bens serão objeto de registro no Siscoserv, por não serem 
incorporados aos bens e mercadorias (escapando, portanto, à hipótese de 
dispensa prevista no art. 1º, §2º, da IN RFB 1277/12). 
  
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 102, DE 15 DE ABRIL DE 2015 
  
EMENTA 2) SISCOSERV. TRANSPORTE DE CARGA. OBRIGAÇÕES DO 
CONTRATANTE DO AGENTE DE CARGA. SOLUÇÃO DE CONSULTA 
PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 257, DE 26 
DE SETEMBRO DE 2014. Em transações envolvendo transporte de carga, a 
consulente deverá verificar qual foi exatamente o objeto do contrato com o 
agente de carga e compará-lo com as situações examinadas na SC Cosit nº 
257/14, a fim de determinar quais as suas obrigações relativas ao Siscoserv. 

 

POSICIONAMENTO RFB 



SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF07 Nº 7017, DE 27 DE ABRIL DE 2015 
 
EMENTA: SISCOSERV - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA - 
RESPONSABILIDADE PELO REGISTRO.  
 
O agente de carga, enquanto representante do importador, do exportador ou ainda 
do transportador, não é tomador ou prestador de serviço de transporte, uma vez que 
age em nome de seus representados. Será do importador, na condição de tomador, a 
responsabilidade por prestar as informações no Siscoserv (RAS - Registro de Aquisição 
de Serviços - e RP – Registro de Pagamento) relativas à tomada do serviço de 
transporte junto a prestador residente ou domiciliado no exterior, ainda que a 
contratação e pagamento do respectivo frete ao prestador estrangeiro tenha sido 
realizada através de agente de carga, na condição de seu representante. Os serviços 
auxiliares, a exemplo da desconsolidação de BL, quando prestados ao importador 
brasileiro por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, não são passíveis 
de registro no Siscoserv, por não envolverem transações entre residentes e não 
residentes no Brasil. Se o contratante do serviço de transporte internacional for pessoa 
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, distinta do importador, que aja em 
seu próprio nome, e não como representante daquele, será dela, na condição de 
tomadora, a obrigação de prestar as informações no Siscoserv relativas ao serviço 
prestado pela empresa domiciliada no exterior. 

 

POSICIONAMENTO RFB 



 SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA Nº 8.013, DE 2 DE MARÇO DE 2015 
 
SISCOSERV. Contratação de transporte internacional mediante AGENTE DE 
CARGA.  
  
Em transações envolvendo transporte internacional de cargas, se é o 
próprio agente de cargas que se responsabiliza, perante seu cliente, a 
transportar (mesmo que não seja operador de veículo), então ele é o 
prestador do serviço de transporte. Sendo ambos, o cliente e o agente de 
cargas, residentes ou domiciliados no Brasil, inexiste a obrigação de 
registro no Siscoserv. 
 
Porém, se o agente de carga atua como representante do transportador 
estrangeiro, cabe ao remetente da mercadoria, residente ou domiciliado no 
Brasil, registrar no Siscoserv a contratação do serviço de transporte (mas não 
o serviço de agenciamento). 

POSICIONAMENTO RFB 



SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA Nº 9.028, DE 20 DE JUNHO DE 2016 
 
SISCOSERV. SERVIÇOS DE TRANSPORTE. INCOTERM. NECESSIDADE DE REGISTRO 
 
A necessidade de registro da operação no SISCOSERV decorre da contratação, por 
domiciliado no Brasil, de prestação de serviços por domiciliado no exterior, ainda 
que a referida relação jurídica tenha se estabelecido por intermédio de terceiros, 
não importando, neste caso, as responsabilidades mutuamente assumidas no bojo 
do contrato de compra e venda entre o exportador e o importador.  
 
SISCOSERV. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE PELO REGISTRO. 
 
O domiciliado no Brasil que contratar e pagar seguro com seguradora 
domiciliada no exterior será responsável pelo registro dessa operação no 
SISCOSERV, ainda que a contratação tenha sido efetuada com intermediação de 
corretora de seguros domiciliada no Brasil. Caso o seguro com seguradora 
domiciliada no exterior seja contratado e pago por estipulante domiciliado no 
Brasil, em favor de importador também domiciliado no Brasil, o responsável pelo 
registro no SISCOSERV será o estipulante e não o Importador. 

POSICIONAMENTO RFB 



SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA Nº 9.037, DE 24 DE JUNHO DE 
2016 
 
SISCOSERV. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E SEGURO 
INTERNACIONAIS DE CARGA. CUSTO REPASSADO AO IMPORTADOR. 
 
O exportador de mercadorias domiciliado no Brasil não se sujeita a 
registrar no Módulo Venda do Siscoserv os serviços de transporte e de 
seguro internacionais de carga adquiridos de residente ou domiciliado 
no exterior, cujo custo seja por ele repassado ao importador. 

POSICIONAMENTO RFB 



SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 10.079, DE 21 DE SETEMBRO DE 2016 
 
EMENTA: SISCOSERV. SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL. 
INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE. 
 
O valor a informar pelo tomador de um dado serviço é o montante total 
transferido, creditado, empregado ou entregue ao prestador como 
pagamento pelos serviços prestados, incluídos os custos incorridos, 
necessários para a efetiva prestação. Já o prestador informará o montante 
total do pagamento recebido do tomador pelos serviços que prestou, 
incluídos os custos incorridos, necessários para a efetiva prestação.  
 
Quando o tomador de serviço de transporte não puder discriminar do valor 
pago a parcela devida ao transportador daquela parcela atribuída ao 
representante ou ao intermediário por meio de quem foi efetuado o 
pagamento do serviço principal, o transporte deverá ser informado pelo 
valor total pago. 

POSICIONAMENTO RFB 



SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 10.079, DE 21 DE SETEMBRO DE 2016 
 

Quando o agente de carga, residente ou domiciliado no Brasil, contratar o serviço de 
transporte, e os serviços a ele conexos, de residentes ou domiciliados no exterior, em 
seu próprio nome, caberá a ele o registro desses serviços no Siscoserv. 
 

O valor a ser registrado pelo representante é aquele recebido como  
contraprestação pelo serviço fornecido ao representado (ou a qualquer outro que 
tenha tomado seus serviços auxiliares), mesmo se a percepção de tal valor se der pela 
retenção de um montante a título de comissão, quando o representante for 
autorizado a receber o pagamento em nome do prestador do serviço de transporte 
(ou a efetuar o pagamento, quando o consolidador atuar na posição de tomador 
deste serviço). 
 

Nas situações em que o agente de carga é obrigado a realizar registros no 
Siscoserv, a sua responsabilidade pela não prestação ou pela prestação de forma 
inexata ou incompleta não se transfere a seu cliente.  
 

Tal segregação, contudo, poderá ser afastada caso se verifique que há interesse 
comum no cometimento da infração, o que configuraria, em tese, a solidariedade 
quanto à respectiva multa, nos termos do inciso I do art. 124 do Código Tributário 
Nacional. 

POSICIONAMENTO RFB 



SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 10.053, DE 14 DE JUNHO DE 2016 
 

EMENTA: SISCOSERV. RESPONSABILIDADE PELO REGISTRO. SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE INTERNACIONAL. AGENTE DE CARGA. IMPORTAÇÃO POR CONTA E 
ORDEM. IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. 
 
Na importação por conta e ordem de terceiros, se o agente de carga, domiciliado no 
Brasil, apenas representar a pessoa jurídica tomadora do serviço de transporte 
internacional e dos serviços a ele conexos perante os prestadores desses serviços, 
residentes ou domiciliados no exterior, a responsabilidade pelo registro no Siscoserv 
será: da pessoa jurídica adquirente, se a pessoa jurídica importadora atuar como 
interposta pessoa, na condição de mera mandatária da adquirente; da pessoa 
jurídica importadora, quando ela contratar esses serviços em seu próprio nome. 
 
Na importação por encomenda, é da pessoa jurídica importadora, que importar 
mercadorias do exterior para revenda a encomendante predeterminado, a 
responsabilidade pelo registro no Siscoserv do serviço de transporte internacional e 
dos serviços a ele conexos, na hipótese de o agente de carga apenas representá-la 
perante o prestador do serviço residente ou domiciliado no exterior. 

POSICIONAMENTO RFB 



ENTRE 1º/10/2012 A 09/09/2013: 

 

 Arca com as despesas – EMPRESA 

 Obrigatoriedade de registro – EMPRESA 

 Possíveis penalidades – EMPRESA  

 

A PARTIR DE 10/09/2013 ATÉ HOJE : 

 

 Arca com as despesas – EMPRESA 

 Obrigatoriedade de registro – FUNCIONÁRIO 

 Possíveis penalidades – FUNCIONÁRIO 

VIAGENS A SERVIÇO 



Manual Aquisição, 11ª Edição (fls. 8 e 10): 
 
Os gastos pessoais no exterior de pessoas físicas residentes no País, 
relativos à aquisição de serviços, à transferência de intangível e à 
realização de outras operações que produzam variações no patrimônio 
que se desloquem temporariamente ao exterior a serviço de pessoas 
jurídicas domiciliadas no País são operações da pessoa física no 
Siscoserv. 
 
Os gastos pessoais no exterior de pessoas físicas residentes no País, em 
operações de valor superior a US$ 30.000,00 (trinta mil dólares dos 
Estados Unidos da América), ou o equivalente em outra moeda, no mês, 
relativas à aquisição de serviços, devem ser registrados pela pessoa 
física pelos seus montantes acumulados mensalmente, por NBS e por 
País do vendedor.  

VIAGENS A SERVIÇO 



Nesse caso, a data de início será o primeiro dia do mês e a data de 
conclusão será o último dia do mês, para as operações ocorridas nesse 
período.  

 
O registro no Siscoserv independe da contratação de câmbio, do meio de  
pagamento ou da existência de um contrato formal.  

 
Os Manuais de Aquisição do Siscoserv não estabelecem como o 
funcionário a serviço deve fazer sua declaração . 

 
Como cautela:  
 
 assinatura de termo de compromisso sobre recibos de despesas; 

 
 o funcionário deverá declarar cada um dos gastos, sem apresentação 
de gastos agregados. 

VIAGENS A SERVIÇO 



 REFEIÇÕES 
 

 HOSPEDAGEM 
 

 LOCOMOÇÃO NO EXTERIOR 
 

 TREINAMENTO 
 

 MISSÕES OFICIAIS 
 

 PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, FEIRAS E 
CONCLAVES 

 

EXEMPLOS 



 CAFEZINHO 
 

 CARTÃO CORPORATIVO 
 

 AGÊNCIAS DE VIAGEM 
 

 HOSPEDAGEM 
 

 PASSAGENS AÉREAS 

DÚVIDAS FREQUENTES 



SOLUÇÃO  DE CONSULTA Nº 10.080, DE 26 DE SETEMBRO DE 2016 
 
SISCOSERV. DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR. 
 
A pessoa jurídica domiciliada no Brasil deve registrar no Siscoserv as 
despesas de viagens ao exterior de pessoas físicas residentes no País, 
que se desloquem temporariamente ao exterior, quando se referirem a 
serviços por ela tomados, e em seu nome faturados, de residentes ou 
domiciliados no exterior, excepcionando-se os gastos pessoais 
diretamente contratados pelas referidas pessoas físicas, como refeições, 
hospedagem e locomoção no exterior, os quais são considerados 
operações da pessoa física. 

POSICIONAMENTO RFB 



 Regras de Interpretação da NBS e Notas Explicativas (NEBS). 
 

 Plantão Fiscal Centro e Atendimento ao Contribuinte – CAC. 
 

 Processo Administrativo de Consulta sobre classificação das 
operações. 

 
 Procedimento contido nos Manuais do MDIC - Caráter normativo 
complementar  (Módulo Aquisição / Módulo Venda) 

 
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-servicos/a-secretaria-de-
comercio-e-servicos-scs-15/estatisticas-2 
 

 

 

 

OUTRAS DÚVIDAS  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONSULTA  
 

 Enquanto estiver pendente a Consulta, o contribuinte não poderá 
sofrer autuações e penalidades sobre as operações relacionadas aos 
fatos consultados. 

 
MEDIDA  JUDICIAL 

 
 Discussão sobre princípios da LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE e 
RAZOABILIDADE. 

 
 Concessão de liminar em sede de MANDADO DE SEGURANÇA. 

 
 Sem definição pelos Tribunais até o momento. 

 

ALTERNATIVAS  



 Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, artigos 24 a 27. 
 

 Decreto nº 7.708, de 02 de abril de 2012. 
 

 Portaria MDIC nº 113, de 17 de maio de 2012, com suas alterações 
posteriores. 

 
 Instrução Normativa RFB nº 1.277, de 28 de junho de 2012, com suas 
alterações posteriores. 

 
 Portaria Conjunta RFB/SCS nº 1.908, de 19 de julho de 2012, com suas 
alterações posteriores. 

 
 Portaria Conjunta RFB/SCS nº 768, de 13 de maio de 2016.  
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Ana Carolina Fernandes Meira  
Advogada  
Comércio Exterior  
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