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Prezados Clientes

Lembramos que devem ser registradas no Siscoserv as operações realizadas por meio de presença comercial no exterior, 

relacionada a pessoa jurídica sediada no Brasil.

Em breve síntese, podemos afirmar que, para os fins do Siscoserv, as empresas sediadas no país, que tenham filiais, 

subsidiarias ou controladas, direta ou indiretamente, no exterior que realizem a prestação de serviços, transferência de 

intangíveis ou outras operações que produzam variações no patrimônio (observados os conceitos estabelecidos pelo 

SISCOSERV) estão obrigadas a prestar o RPC, independente do objeto social ou do ramo de a�vidade de tais empresas 

sediadas em território estrangeiro.

Para melhor ilustrar situações que geram a obrigação de efe�vação do RPC, apresentamos abaixo três exemplos: 

A – Sociedade sediada no BRASIL (EMPRESA – BRASIL) detêm o controle de empresa no exterior (COMPANY), que 

habitualmente realiza exportações para outras empresas do grupo sediadas no Brasil. Com base nessas transações a 

COMPANY fatura empresas no Brasil referente aos valores de Fretes dessas transações, operação bastante usual no 

mercado. Para os efeitos do Siscoserv a COMPANY “vendeu” serviços de transporte de cargas para empresas no país e 

por esse fato a EMPRESA – BRASIL, como sua controladora deve efetuar o registro do RPC (Registro de Presença 

Comercial);

B – EMPRESA – BRASIL  pretende adquirir um so�ware e por questões comerciais pede a sua filial no exterior, a 

COMPANY, que efetue a compra e que pague a esse fornecedor. Em ato con�nuo a COMPANY envia o so�ware para a 

EMPRESA – BRASIL e para res�tuir seu caixa emite uma fatura contra a EMPRESA – BRASIL pelo mesmo valor pago ao 

fornecedor original. Para efeitos do Siscoserv a COMPANY realizou uma transferência de intangível e portanto a 

EMPRESA – BRASIL fica obrigada a efetuar o registro do RPC;

C – A COMPANY empresa com sede no exterior, subsidiaria da EMPRESA – BRASIL, presta serviços a outra empresa 

sediada no exterior, ou ainda transfere intangíveis para empresa ou empresas no exterior, serviços ou intangíveis que 

encontrem a correspondente classificação na NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços) e fatura essas empresas no 

exterior pela prestação desses serviços ou pela transferência desses intangíveis, ao realizar essas operações a empresa 

residente no país passa a ter obrigação de registrar essas operações no RPC.

O RPC deve ser registrado no Siscoserv até  neste ano até 30 de junho de o úl�mo dia ú�l do mês de junho de cada ano,

2014 e deve constar as seguintes informações:

1 - Nome da Presença Comercial: Razão Social da filial, subsidiaria ou controla (direta ou indiretamente) no exterior;

2 - Endereço da Presença Comercial: Endereço completo da filial, subsidiaria ou controlada (direta ou 

indiretamente);

3 – Número da Iden�ficação Fiscal – NIF (“Tax ID”): Informar o número de iden�ficação fiscal da filial, subsidiaria 

ou controlada (direta ou indiretamente);
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4 - Tipo da Empresa: Filial, Subsidiaria ou Controlada (direta ou indiretamente);

5 - Par�cipação: Informar o percentual de par�cipação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil no patrimônio 

líquido da controlada, registrado no balanço patrimonial de 31 de dezembro do ano-calendário a que se refere o 

registro. No caso de filial e sucursal, o campo não é disponibilizado;

6 - Ano de apuração: Indicar o ano-calendário a que se refere a Receita Total;

7 - Receita Total: Informar a receita total anual da presença comercial, em dólares dos Estados Unidos da América, 

com a venda de serviços, a transferência de intangíveis e a realização de outras operações que produzam variações 

no patrimônio no Ano da apuração;

Obs.: A conversão em dólares dos Estados Unidos da América deve ser efetuada tomando-se por base a taxa de 

câmbio para venda do dia 31 de dezembro do Ano da apuração, fixada pelo Banco Central do Brasil, para 2013 a 

taxa de venda R$. 2,3426.

8 - Posição NBS / Descrição da posição da NBS: Informar o(s) código(s) da NBS, em nível de posição, mais 

representa�vo(s) em relação à Receita Total ob�da da venda de serviços, transferência de intangíveis e realização 

de outras operações que produzam variações no patrimônio pela presença comercial. 

Exemplos de código da NBS em nível de posição: 

1.0102 - Serviços de construção de edificações não residenciais 1.0105 - Serviços de construção de portos e sua 

infraestrutura 

Obs.:  Os norma�vos mencionam apenas a obrigação de registrar as posições da NBSs mais significa�vas sem 

definir exatamente qual é o critério para definir “as mais representa�vas”.

9 - Operações amparadas por mecanismo de apoio:  Indicar se as operações realizadas foram amparadas em um 

ou mais mecanismos de apoio/fomento relacionados abaixo:

Em linhas gerais são essas informações que devem constar do RPC.

Descrição

FGE - FUNDO DE GARANTIA À EXPORTAÇÃO

CCR - CONVÊNIO DE PAGAMENTOS E CRÉDITOS RECÍPROCOS

BNDES-EXIM - PÓS-EMBARQUE - SERVIÇOS

PROEX – EQUALIZAÇÃO

PROEX - FINANCIAMENTO
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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
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