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O que é preciso 

saber sobre  

o cenário de  

tributos no Brasil? 
Cruzamento de 

obrigações acessórias  



Ano após ano o cenário 

brasileiro de Tax tem ficado 

mais complexo. 

Estudos demonstram que, 

passados cerca de 25 anos 

desde a Constituição de 1988, 

as autoridades fiscais criaram 

em média 

Ambiente brasileiro de Tax 

novas regras  

por dia. 30  

*2012 - Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação 

Total de  

290.932  

regras fiscais* 

O que é preciso saber sobre o cenário de tributos no Brasil? 



O SPED promoveu maior tempestividade e acurácia na arrecadação de tributos. 

 

Arrecadação de tributos antes do SPED 

59,42% 
de aumento  

na arrecadação  

entre 2009 e 2013. 

12,46%  
de incremento médio  

de arrecadação anual  

desde 2010. 

Incremento de arrecadação 

que estava “abaixo da 

superfície” da fiscalização. 

O que é preciso saber sobre o cenário de tributos no Brasil? 



O mais complexo ambiente 

de Tax das Américas 

  

Segundo o Instituto Gartner,  

o Brasil é o mais complexo 

ambiente de Tax das Américas, 

com mudanças fiscais mais 

frequentes e de difícil 

interpretação. 

Na sequência estão  Argentina, 

Colômbia, Venezuela, Peru  

e Chile.  

*11th Edition, Doing Business 2014, The World Bank. E
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São gastas, em média, 

2.600 horas  
por ano para estar  

em conformidade com  

obrigações acessórias  

no Brasil* 

O que é preciso saber sobre o cenário de tributos no Brasil? 



Auditorias fiscais federais concluídas com resultado 

positivo  (identificação de tributos devidos) 

Estamos vivendo  

a modernização do 

ambiente tributário 

brasileiro, do ponto de 

vista das autoridades 

fiscais, com foco  

em monitoramento  

e arrecadações. 
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Bilhões de transações  
online processadas por ano 5,5 
Mainframes 
15.761 MIPS (milhões de 

instruções por segundo) 2 
Datacenters 
São Paulo, Rio de 
Janeiro e Brasília 3 

Infraestrutura SPED 
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Cruzamento de obrigações acessórias  

ECD 

NEW 

ECF 

NEW 

IRPJ /CSLL 

DARF 

PER 

DCOMP 

DCTF 

Pagamentos e 

compensações 

PIS COFINS 

EFD 

Contribuições 

NEW 

NF-e 

NFS-e 

NEW 

eSocial DIRF 

CAGED RAIS 

GFIP 

SEFIP 
MANAD 

Trabalhista e previdenciário 

NEW 

EFD-REINF 

SOON 

Transfer Pricing 

Importação e exportação  

de serviços 

SISCOSERV 

NEW 

eFinanceira 

(FATCA) 

NEW 

GIA REDF 

GIA-ST 

ICMS / IPI 

EFD 

Fiscal 

NEW 
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Obrigação Siscoserv 

Estão obrigados a prestar a informação:  

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 direitos de propriedade intelectual, por meio de cessão, concessão, 

licenciamento ou por quaisquer outros meios admitidos em direito.  

III.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. 

Operações reportadas: 

I. Operações de exportação e importação de serviços, intangíveis e demais operações.  

II. Operações realizadas por meio de presença comercial no exterior relacionada a pessoa jurídica 

domiciliada  

no Brasil, sob a forma jurídica de Subsidiárias ou Sucursais. 

SISCOSERV 



Conteúdo e prazos Siscoserv conforme  

Portaria MDIC nº 385, de 9/12/15 

      Fluxo de serviços  

      nas organizações  
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SISCOSERV 

Prazo 

Até o último dia  

útil do 3º mês 

subsequente. 

Registro de Venda  

de Serviço (RVS) 

Prazo 

Até o último dia útil  

do mês subsequente 

ao faturamento.  

Registro de 

Faturamento (RF)² 

Prazo 

Até último dia útil do  

3º mês subsequente. 

Registro de Aquisição 

de Serviço (RAS) 

Prazo 
Até último dia útil  
do mês subsequente 
ao pagamento 

Registro de 

Pagamento (RP)¹ 

Prazo 

Último dia útil do mês de 

junho do ano subsequente 

ao início da operação 

Registro de Presença 

Comercial (RPC) 

SISCOSERV 



Falta Exemplo Penalidade 

Apresentação extemporânea* 

(valor por mês/fração). 

 

*A implantação foi definida por 

seções  

de NBS e abrangeu o período 

entre  

1/8/12 e 1°/10/13.  

Aquisição 

Registro de aquisição de serviços – RAS. 

Registro de pagamento – RP. 

 

Venda 

Registro de venda de serviços – RVS. 

Registro de faturamento – RF. 

Registro de presença comercial o exterior – RPC. 

R$ 1.500,00 – Lucro real. 

 

R$ 500,00 – Lucro presumido. 

 

R$ 100,00 – Pessoa física. 

 

Informação omitida, 

inexata ou incompleta. 

Campos da obrigação (não exaustivo): 

NBS – Nomenclatura Brasileira de Serviços. 

Código NIF do domiciliado no exterior. 

Enquadramento (Operação Vinculada a 

Apoio/Fomento). 

3% do valor (não menor que R$ 

100,00) das transações 

comerciais ou das operações 

financeiras, próprias da 

pessoa jurídica ou de 

terceiros em relação aos quais 

seja responsável tributário. 

Não atendimento à intimação 

(valor por mês-calendário). 

Autoexplicativo. 

 

R$ 500,00. 

Bases: Art. 57 da Medida Provisória  nº 2.158-35/2001 alterada pela Lei Federal  nº 12.783/2013 e Artigo XXVIII do Acordo Geral sobre o Comércio 
de Serviços (Gats), aprovado pelo Decreto  nº 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto  n° 1.355, de 30 de dezembro de 1994.  

SISCOSERV 

Obrigação e penalidades no Siscoserv 



Principais desafios do Siscoserv 

14%  
Dificuldades na 

classificação NBS 

das operações de 

serviço. 

36% 
Falta de um sistema  

informatizado que 

permita a integração 

de dados e o  

controle e o envio 

dos registros. 

29% 
Ausência de um 

processo interno 

para as operações 

passíveis de 

registro no 

Siscoserv. 

 

21% 
Dificuldades  

em obter as 

informações nas 

áreas na empresa 

a ser registradas 

no sistema. 

 

Source: Survey Thomson Reuters, julho 2014 Confidencial - Todos os direitos reservados  

SISCOSERV 



29% 
afirmam não saber 

exatamente quais 

casos devem ser 

registrados no 

Siscoserv. 

71% 
das empresas 

realizaram registros 

no Siscoserv desde o 

início de  

sua vigência. 

50% 
das empresas 

ainda não  

estão em total 

conformidade com 

o Siscoserv.  

 

36% 
ainda não sabem 

quais os riscos que 

correm em caso  

de não cumprimento 

das normas da 

obrigação. 

Pessoas Processo Tecnologia Compliance 

Source: Survey Thomson Reuters, julho 2014 Confidencial - Todos os direitos reservados  
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Dificuldade na interpretação e no entendimento  
de manuais, NBS’s leis e impactos na empresa. 1 

Ausência de sistemas e processos de controle. 2 
Obtenção de documentos e informações  
de qualidade. 3 

Top 3 issues  do 

Siscoserv que  

as organizações 

estão enfrentando 

Source: Survey Thomson Reuters, julho 2014 Confidencial - Todos os direitos reservados  
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Como mitigar 

penalidades  

nas transações  

de serviços? 
Siscoserv | Escopo de 

trabalho sugerido 

 



  

Governança de biblioteca de obrigações  

tributárias relacionadas ao SISCOSERV. 

1 Análise de conformidade   da obrigação 

   Mapa de oportunidades e planos de ação 

   para endereçamento das questões que 

   impactem na conformidade da obrigação 
 

2 Crosschecking e cálculo de penalidades 

   Relatório técnico de inconformidades entre 

   obrigações e cálculo estimado  

   de penalidades aplicáveis. 
 

3 Análise de incidências tributárias 

1 Redesenho de processos 

   Redefinição de metodologias que apoiem a qualidade 

   e a tempestividade de informações das obrigações. 
 

2 Preparação 

   Registro de procedimentos a ser seguidos  

   para a sustentação das obrigações. 
 

3 Execução 

   Modelo para registro de informações  

   e suporte nos registros do SISCOSERV. 

Siscoserv | Escopo de trabalho sugerido 



Obrigado! 
Renata Turatto | 

renata.turatto@br.ey.com 


