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INFORMATIVO CONTÁBIL

Nº 12 / Ano 01
Agosto/ 2017

Prezados Clientes

O tema “SISCOSERV” tem por objetivo uma abordagem resumida e ao mesmo tempo
abrangente, contemplando:  origem, finalidade, constituição do sistema, quem deve
declarar, prazos de registro e penalidades.

Acompanhe a próxima edição 13 com o tema:

NBC TG   28 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS -
"Reconhecimento e Mensuração - Parte 1"

SISCOSERV - Obrigação de Informar

O SISCOSERV é uma sigla para "Sistema Integrado de Comércio Exterior de
Serviços", Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio e foi
instituído pela Lei 12.546, de 14 de dezembro de 2011. O sistema é gerido, em conjunto,
pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e pela Receita Federal
Brasileira (RFB).

O SISCOSERV foi criado para controlar os dados das importações e exportações de:

• Serviços – manifestação física de uma parte prestando serviço para outra.

• Intangíveis – transferência (ou cessão) de direitos ou bens intangíveis.

• Outras Operações – que não se encaixam em nenhuma das duas anteriores: são
operações mistas (com produto e serviço, ex. fornecimento de refeições)*, operações
financeiras, arrendamentos, franquias, factoring, etc.

*É importante esclarecer que as operações
que envolvem bens e mercadorias (físicas)

também serão objeto de registro no SISCOMEX.

Desta forma, o SISCOSERV determina a obrigatoriedade de registros em operações
feitas por empresas e pessoas domiciliadas no Brasil, que: 

• Prestam serviços e faturam domiciliados no exterior;

• Contratem serviços e são faturados por domiciliados no exterior;
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• Transfiram intangíveis e faturam domiciliados no exterior;

• Contratem intangíveis e são faturados por domiciliados no exterior;

• Contratem domiciliados no exterior através de agenciadores, mas são faturados por
domiciliados no exterior, mesmo que os agenciadores sejam domiciliados no Brasil;

• Realizem outras operações previstas na NBS (especificar a sigla) com domiciliados no
exterior - e as faturem ou sejam faturados.

O SISCOSERV é um sistema constituído de dois Módulos: VENDA e AQUISIÇÃO,
conforme os exemplos abaixo: 

• Se você está sendo faturado (está pagando por algo), seu registro deve ser no módulo
de AQUISIÇÃO.

• Se você está faturando (alguém está te pagando), seu registro deve ser no módulo de
VENDA.

Cada módulo (Aquisição e Venda) contém os modos de prestação de serviços,
transferência do intangível ou realização de outras operações que produzem variação no
patrimônio. Esses modos são identificados segundo a localização do prestador e do
tomador, conforme estabelecido no Acordo Geral sobre Comércio de Serviços da OMC
(GATS).

O Módulo Aquisição do SISCOSERV prevê os seguintes Modos de Prestação: 

Modo 1 – Comércio transfronteiriço: serviço prestado do território de um país ao território
de outro país, por residente ou domiciliado no Brasil a residente ou domiciliado no exterior. 

Modo 2 - Consumo no Brasil: serviço prestado por residente ou domiciliado no Brasil e
consumido no território brasileiro por residente ou domiciliado no exterior. 

Modo 3 - Presença comercial no exterior: consiste na prestação de serviço por pessoa
jurídica domiciliada no exterior relacionada a uma pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
Para fins do Siscoserv, considera-se relacionada à pessoa jurídica domiciliada no Brasil a
sua filial, sucursal ou controlada, domiciliada no exterior. 

Modo 4 – Movimento temporário de pessoas físicas: residentes no Brasil deslocam-se por
tempo limitado ao exterior com vistas a prestar um serviço a residente ou domiciliado no
exterior. 

Quem deve declarar o SISCOSERV:

REGRA GERAL

• 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.
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A 11ª Versão do Manual do SISCOSERV define que “a responsabilidade pelos registros no
Siscoserv é do residente ou domiciliado no País que mantenha relação contratual com
residente ou domiciliado no exterior e que por este seja faturado (na aquisição) ou fature
(na venda) pela prestação de serviço, transferência de intangível ou realização de outra
operação que produza variação no patrimônio, ainda que ocorra a subcontratação de
residente ou domiciliado no País ou no exterior.

PRAZOS DE REGISTRO

Os prazos para registro no SISCOSERV foram fixados pela Portaria MDIC n° 385, de 10
de dezembro de 2015.

Para os registros de operações de venda (RVS) ou de aquisição (RAS) de serviços, o
prazo legal foi mantido como o último dia útil do terceiro mês subsequente, que começa
com o início da prestação do serviço, transferência do intangível ou realização de outras
operações, que produzam variação no patrimônio. 

Já para os registros referentes à transação financeira, relacionada ao faturamento na
venda (RF), ou ao pagamento na aquisição (RP), deverão observar dois cenários distintos.

Nos dois casos, o prazo terá como base o último dia útil do mês subsequente. 

O momento da prestação de serviço é o que vai definir os prazos para registro no
SISCOSERV, que contará:

• do faturamento ou pagamento, se estes ocorrerem depois do início da prestação de
serviço;

• da inclusão do RVS ou do RAS, respectivamente, se esta ocorrer antes do início da
prestação de serviço.

PENALIDADES

O artigo 4º da Instrução Normativa RFB 1277, de 28 de junho de 2012, bem como o artigo
8º da Portaria Conjunta RFB/SCS 1908, de 19 de julho de 2012, preveem multa por
apresentação extemporânea (ou atraso), em valores entre R$ 500,00 e R$ 1.500,00, por
mês de atraso. Ainda, de acordo com o artigo 26 da Lei 12.546/2011 a perda dos
benefícios de enquadramento, ou seja, a concessão ou o reconhecimento dos
mecanismos fiscais de apoio, condicionada ao cumprimento das obrigações previstas no
SISCOSERV.
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