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PARECER NORMATIVO COSIT Nº 1/2018

Exportação de Serviços

• Conceito indeterminado

• Falta de consenso na doutrina e na jurisprudência

• Casos de desoneração tributária na legislação federal 

 Imunidade de PIS/COFINS na exportação de serviços;

 Alíquota de 0% de IOF-Câmbio no ingresso de receitas de exportação de serviços; e

 Alíquota de 0% de IRRF sobre “juros e comissões relativos a créditos obtidos no
exterior e destinados ao financiamento de exportações”.



PARECER NORMATIVO COSIT Nº 1/2018

Exportação de Serviços

• Críticas à doutrina – Pareceres Normativos dos Municípios para fins de ISS

• Criticas aos conceitos trazidos pela Jurisprudência (TJs e STJ), para fins de ISS e ICMS-
Comunicação

• Críticas à adoção dos 4 modos de prestação de serviços do GATTS (adotado pelo SISCOSERV)

 Modo transfronteiriço (sem deslocamento do prestador/tomador);

 Deslocamento do tomador para o território do prestador;

 Deslocamento do prestador para o território do tomador; e

 Presença comercial do prestador no território do tomador.



PARECER NORMATIVO COSIT Nº 1/2018

Exportação de Serviços

• Riscos da pluralidade de intepretações

 Oscilação do legislador quanto à maneira de afastar a tributação;

 O critério pessoal é mais prático, mas pode não atingir os objetivos do legislador;

 Ausência de base teórica pode levar a várias interpretações possíveis;

 Jurisprudência sem respaldo legal; e

 Adoção concomitante de múltiplos conceitos.



PARECER NORMATIVO COSIT Nº 1/2018

Exportação de Serviços

• Base conceitual

 Fins buscados pelo constituinte e pelo legislador infraconstitucional;

 Localização dos sujeitos da prestação (prestador/tomador) – sede ou onde atuam;

 Localização do serviço (local da prestação ou resultado);



PARECER NORMATIVO COSIT Nº 1/2018

Conceito Trazido pelo Parecer Normativo COSIT nº 1/2018



PARECER NORMATIVO COSIT Nº 1/2018

Aplicação Prática do Conceito de Exportação de Serviços 

• Serviços executados em bens

 Executado em um imóvel no exterior;

 Executado em um bem móvel utilizado apenas no exterior;

• Executados em (i) bem móvel sem conexão a território determinado ou (ii) sem referimento a
qualquer bem físico

 parte relevante da prestação com presença física no exterior;

 presença indireta (por subcontratação) ou virtual no exterior;

• Obs.: não havendo conexão territorial com o resultado da prestação, não há exportação.



PIS/COFINS NA EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS

Constituição Federal de 1988 (Emenda Constitucional nº 33/2001)

“Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio

econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas

respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195,

§ 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

(…)

2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo:

I – não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação.”

Conceito Não Aplicável ao PIS/COFINS



PIS/COFINS NA EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS

• MP 2.158-35/2001, Lei nº 10.637/2002 e Lei nº 10.833/2003

• Não incidência de PIS/COFINS na prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente
ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas

Dois Critérios:
1- Tomador do serviço residente ou domiciliado no exterior

2- Pagamento que representa ingresso de divisas

Conceito Não Aplicável ao PIS/COFINS



PIS/COFINS NA EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS

1- Critério 1: Residência/domicílio do tomador necessariamente no Exterior

2- Critério 2: Pagamento que representa ingresso de divisas

• LOCAL DA PRESTAÇÃO
• LOCAL DO RESULTADO

NÃO INTERFERE

Recebimento no exterior: poderá manter
os recursos integralmente no exterior, não
se exigindo efetivo ingresso de divisas

Recebimento no Brasil: desoneração tributária
depende do pagamento no exterior, ainda que os
recursos não sejam internalizados

Conceito Não Aplicável ao PIS/COFINS



PIS/COFINS NA EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS

Conceito Não Aplicável ao PIS/COFINS

• Situação 1: serviço contratado entre 2 residentes cujo resultado se dá mercado exterior (não é exportação
para fins de PIS/COFINS)

• Situação 2: não-residente contrata serviço de residente em favor de subsidiária brasileira (é exportação para
fins de PIS/COFINS)



IOF-CÂMBIO NA EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS

Conceito Não Aplicável ao IOF/Câmbio?

Decreto nº 6.306/2007

“Art. 15-B. A alíquota do IOF fica reduzida para trinta e oito centésimos por cento, observadas as seguintes

exceções:

I - nas operações de câmbio relativas ao ingresso no País de receitas de exportação de bens e serviços:

zero;

(...)

§ 4º Enquadram-se no disposto no inciso I as operações de câmbio relativas ao ingresso no País de

receitas de exportação de serviços classificados nas Seções I a V da Nomenclatura Brasileira de Serviços,

Intangíveis e Outras Operações que produzam variações no patrimônio - NBS, exceto se houver neste

Decreto disposição especial.”



IOF-CÂMBIO NA EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS

Conceito Não Aplicável ao IOF/Câmbio?

Portaria Conjunta RFB/SCS nº 1.908/2012

“Art. 1º Fica instituído, a partir de 1º de agosto de 2012, o Sistema Integrado de Comércio Exterior de

Serviços, Intangíveis e de Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (Siscoserv), na forma

estabelecida nesta Portaria, para registro das informações relativas às transações realizadas entre

residentes ou domiciliados no Brasil 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, de que tratam o art. 1º da Portaria MDIC nº 113, de 17 de maio de

2012, e o art. 1º da Instrução Normativa RFB nº 1.277, de 28 de junho de 2012.

(...)

§ 5º Os serviços, os intangíveis e as demais operações de que trata o caput estão definidos na

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

Patrimônio (NBS), instituída pelo Decreto nº 7.708, de 2 de abril de 2012.”



IRRF NA EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS

Conceito Não Aplicável ao IRRF?

RIR/99

“Art. 691. A alíquota do imposto na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos no País, por residentes

ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes hipóteses (Lei nº 9.481, de 1997, art. 1º,

e Lei nº 9.532, de 1997, art. 20):

(...)

II - comissões pagas por exportadores a seus agentes no exterior;

X - juros de desconto, no exterior, de cambiais de exportação e as comissões de banqueiros inerentes a essas

cambiais;

XI - juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de

exportações.

§ 1º Nos casos dos incisos II, III, IV, VIII, X e XI, deverão ser observadas as condições, formas e prazos

estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda (Lei nº 9.481, de 1997, art. 1º, § 1º , e Medida Provisória

nº 1.753-16, de 1999, art. 11 ).



IRRF NA EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS

Conceito Não Aplicável ao IRRF?

• Regulamentação pelo Decreto nº 6.761/2009 e Portaria Secex nº 23/2011

 Estabelece condições, formas e prazos para fruição de alíquota zero do IRRF sobre os
serviços conexos a exportações;

 Prevê somente exportação de bens;

 Solução de Consulta COSIT nº 264/2014 – conforma que alíquota zero do IRRF não se aplica
aos serviços conexos à exportação de serviços.
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