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Para alguns a “Informa�zação da Burocracia” para outros “Excesso de informações ao Governo” mas o fato é que o 

Siscoserv já está em funcionamento há aproximadamente 20 meses, com mais de 5 milhões de registros realizados por 

20 mil pessoas jurídicas e mil pessoas �sicas, portanto, por mais que existam discordâncias sobre o sistema ele já é uma 

realidade.

Considerando os prazos para registro dessas obrigações e a complexidade de alguns aspectos relacionados ao tema, 

fazemos seguir alguns comentários que julgamos per�nentes:

Prazo de Registro – RAS & RVS

Os registros de transações no Siscoserv deverão ser efetuados até o úl�mo dia do mês subsequente à data de início 

da prestação de serviço, da comercialização de intangíveis, ou da realização de operações que produzam variações no 

patrimônio.

Até 31 de dezembro de 2013, o prazo para o registro era excepcionalmente, até o úl�mo dia ú�l do 6º (sexto) mês 

subsequente à data de início da prestação de serviço, da comercialização de intangível ou da realização de operação 

que produza variação no patrimônio.

De 1º de janeiro de 2014 até 31 de dezembro de 2014 esse prazo passou a ser excepcionalmente até o úl�mo dia do 

3º (terceiro) mês subsequente à data de início da prestação de serviço, da comercialização de intangível ou da 

realização de operação que produza variação no patrimônio.

Avaliando os prazos vigentes podemos verificar que o mês de abril merece uma atenção especial quanto aos registros 

no Siscoserv, pois congrega os serviços do mês de outubro/2013 e janeiro/2014, vejamos: 

As transações que �veram como data de início da prestação de serviços, ou a comercialização de intangível ou da 

realização de operações que produza variação no patrimônio ocorrida em outubro de 2013 tem como data limite 

para registro tempes�vo, o próximo dia 30 de abril de 2014.

O mesmo ocorre com as transações ocorridas no mês de janeiro de 2014, que também tem como data limite para 

registro, sem a incidência de multa, o próximo dia 30 de abril e 2014.

Assim sendo neste mês de abril devem ser registrados os serviços, os intangíveis e ou as operações que produzam 

variação no patrimônio, iniciados, comercializados ou realizados em outubro de 2013 e janeiro de 2014.
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Gastos Pessoais no exterior de pessoas �sicas residentes no País, que se descoloquem temporariamente ao exterior, 

a serviço de pessoa jurídica domiciliada no país. 

São considerados como gastos pessoais, entre outros, as despesas de refeição, hospedagem e locomoção, Serviços 

de lavanderia e �nturaria, Serviços de tratamento de beleza e bem-estar �sico.

Quando da implantação do Siscoserv um dos aspectos que mais causou inconformismo aos declarantes foi a 

obrigação de se efetuar registros dos gastos de pessoais, havidos no exterior, por colaboradores em viagens a serviço 

da pessoa jurídica, esses registros deveriam ser realizados de forma individualizada, com indicação da razão social do 

prestador de serviços no exterior, contendo endereço e a iden�ficação fiscal, também chamada de “NIF” ou “Tax ID”.

Verificada a impossibilidade de prestar as informações na forma inicialmente proposta, foi publicada a 2ª Edição do 

Manual Informa�zado – Aquisição de Serviços, por meio da Portaria Conjunta RFB/SCS nº 2.195, de 25 de setembro 

de 2012, que passou a considerar esse �po de despesa como uma “Situação especial de registro”.

Dessa forma passou-se a admi�r que os registros fossem feitos de forma consolidada, pelos seus montantes 

acumulados mensalmente e lançados por NBS, por País e por Moeda, facilitando em muito, a forma de registro desse 

�po de despesa.

Após aproximadamente um ano, em uma nova verificação dos gestores do Siscoserv, apercebeu-se que a declaração 

desse �po de despesa não é relevante aos fins que se des�na o sistema e nova alteração foi promovida na forma de 

se declarar tais gastos.

Com a publicação, em 09 de setembro de 2013, da Portaria Conjunta RFB/SCS nº 1.284 que aprovou a 6ª Edição do 

Manual Informa�zado – Módulo Aquisição, os Gastos de Consumo Pessoal com aquisição de serviços, transferência 

de intangíveis e a realizações de outras operações que produzam variações no patrimônio realizados por pessoa �sica 

que se desloquem temporariamente ao exterior a serviço de pessoas jurídicas domiciliadas no País passaram a ser 

tratados no Siscoserv como operações da pessoa �sica.

Por mais confuso que possa parecer, a par�r dessa data as obrigação de registro no Siscoserv dos Gastos de Consumo 

Pessoal passaram a ser obrigação das pessoas �sicas que se desloquem temporariamente ao exterior a serviço de 

pessoas jurídicas domiciliadas no País, desde que o valor gasto ultrapasse a US$ 30.000,00 (trinta mil dólares), ou seu 

equivalente em outras moedas, por mês.

Naturalmente trata-se da transferência de uma responsabilidade da pessoa jurídica para a pessoa �sica, que deve 

causar algum �po de desconforto, mas que - sem dúvida, promoveu uma redução significa�va no número de 

registros.
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Ainda é importante mencionar que o registro dessas despesas deve ser feito com observância dos norma�vos vigentes 

por ocasião da realização da despesa, ou seja, a transferência da obrigação para a pessoa �sica somente se aplica as 

despesas realizadas a par�r de 09 de setembro de 2013, permanecendo com responsabilidade da pessoa jurídica efetuar 

o registro dos gastos de consumo pessoal realizados anteriormente a essa data.

Registro de Presença Comercial

As pessoas jurídicas que mantenham filiais, sucursais ou controladas sediadas no exterior e que venham a realizar 

operações de venda de serviços, intangíveis ou outras operações que produzam variação no patrimônio são 

responsáveis por efetuar registro no Siscoserv no submódulo Registro de Presença Comercial (RPC), 2014.

No Registro de Presença Comercial - “RPC” deve ser registrada a receita anual total referente à venda de serviço, 

transferência de intangível e da realização de outras operações que produzam variação no patrimônio, ob�da por 

meio do estabelecimento comercial no exterior de filial, sucursal ou controlada relacionada à pessoa jurídica 

domiciliada no Brasil.

Caso o responsável pelo registro mantenha mais de uma filial, sucursal ou controlada no mesmo país, no exterior, a 

receita anual total do serviço, transferência de intangível e da realização de outras operações que produzam variação 

no patrimônio deverá ser registrada de forma isolada, por meio de um “RPC” para cada filial, sucursal e controlada.

Deve ainda ser informado no “RPC”, as posições da NBS mais representa�vas da receita anual total de serviço, 

transferência de intangível e da realização de outra operação que produza variação no patrimônio.

O “RPC” deve ser registrado anualmente, em relação ao ano-calendário anterior, até o úl�mo dia ú�l do mês de 

junho do ano subsequente. Com relação à receita das operações realizadas no decorrer de 2013 o registro no “RPC” 

deverá ser efe�vado até 30 de junho de 2014.

Serviços de Transporte de Cargas (FRETE)

Outro tema que gerou vários debates ao longo do úl�mo ano está relacionado ao registro dos Serviços de Transporte 

de Cargas, ou simplesmente “FRETE”.

Antes de prosseguirmos em nossos comentários é importante mencionar que o Siscoserv possui conceitos próprios, 

formulados a par�r de um conjunto de norma�vos especificamente elaborados para essa finalidade, não se 

u�lizando dos conceitos já aplicáveis as operações de câmbio ou daqueles dedicados as operações comerciais 

(importações e exportações).

Informa�vo Dascam
008 - 16 de abril de 2014

 
Siscoserv Prazos para registros, Gastos de consumo pessoal, Presença 

Comercial no Exterior e Serviços de Transporte de Carga (Fretes)



+55 11 3112.9292
Rua Líbero Badaró, 425 - 29º andar - conj. E 292
São Paulo-SP www.dascam.com.br 04

Portanto, observados os norma�vos que suportam o Siscoserv e seus fins, podemos assumir que os serviços de frete, 

seguro e de agentes externos, bem como os demais serviços relacionados às operações de comércio exterior de bens e 

mercadorias, ai incluídas as despesas de montagem e par�das (“star-up”) de unidades produ�vas, devem ser objeto de 

registro no Siscoserv por não serem incorporados aos bens e mercadorias.

Esclarecido esse ponto e assumindo a obrigação de declarar tais operações, resta tratar a questão da 

responsabilidade por efetuar esse registro no Sistema.

Temos definido nos norma�vos que a responsabilidade pelos registros é do residente ou domiciliado no País que 

mantenha relação contratual, formal ou não, com residente ou domiciliado no exterior e que por este seja faturado, 

no caso de aquisição de serviço, ou que o fature no caso de venda de serviço, independe da contratação de câmbio 

ou do meio de pagamento u�lizado para saldar esses compromissos.

Considerando o exposto, quando da realização de operações comerciais (importação e exportação) realizadas 

diretamente entre importador e exportador e que estes faturem ou sejam faturados pelo valor do frete, a empresa 

sediada no País será a responsável por efetuar o registro das transações no Siscoserv.

Logo, podemos dizer que a discussão atualmente mais acalorada se restringe às operações em que o valor do Frete é 

pago para pessoa interposta no país em moeda nacional, pois não se tem clara a condição da contraparte 

contratante. Esse ponto duvidoso é objeto de mais de 100 consultas formuladas à RFB. A Receita, conforme 

informações, está compilando o material para poder se manifestar, tantas são as variáveis apresentadas.

Também importante mencionar que tanto a RFB quanto a SCS (Secretária de Comércio e Serviços) já puderam 

verificar que em muitos casos existe um alto grau de informalidade nessas operações, exis�ndo cobrança dos valores 

de Frete por meio memorandos, notas de débito, etc. fato que, em princípio, não nos parece a pra�ca mais acertada, 

pois não permitem conclusões seguras quanto à responsabilidade.
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Conclusão

Apesar do manifestado por alguns representantes dos órgão gestores do Siscoserv quanto a simplicidade da 

obrigação, podemos afirmar que o tema – face à todas variáveis envolvidas, não é simples e tem demandado grande 

empenho dos envolvidos.

Que neste mês de abril, considerando o exposto acima, devem ocorrer um grande número de registros no Siscoserv, 

situação pela qual chamamos atenção de nossos clientes para o envio das informações com a maior brevidade 

possível, para evitar acúmulos ao final do mês.

Que as despesas relacionadas aos Gastos de Consumo pessoal a par�r de 09 de setembro de 2013 são de 

responsabilidade da pessoa �sica e devem ser registradas desde de que o valor dos gastos, mensal, seja superior a 

USD 30.000,00 (trinta mil dólares dos estados unidos) ou seu equivalente em outra moeda.

E, finalmente, que para fins do adequado registro no Siscoserv dos Serviços de Transporte de Cargas (Frete), devido 

as diversidade de estruturas adotadas nesse �po de operação e, ainda, considerando a manifestação de alguma 

empresas atuantes no setor, recomendamos que seja realizada análise pormenorizada de cada situação concreta, 

com base nos documentos que suportam as operações, com o obje�vo de se definir, seguramente, a quem cabe a 

responsabilidade pelo registro e – de forma mais ampla, que se garanta a consistência fiscal da operação realizada.

Desde já nos colocamos a disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.
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 Atenciosamente, 

 
Sergio Bro�o

Fone:11-3112-9284
sergio.bro�o@dascam.com.br

Alessandro Del Grande
Fone:11-3112-9283

alessandro.grande@dascam.com.br


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5

