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MEMORANDO 

SISCOSERV - LEI Nº 12.546/11 

 
 
 
Prezado Cliente, 
 

Instituído pela Lei nº 12.546/11, em seus artigos 25 a 27, e regulamentado pela 
Instrução Normativa RFB nº 1.277/12, o SISCOSERV (Sistema integrado de 
comércio exterior de serviços, intangíveis e outras operações que produzem 
variações no patrimônio das entidades) é um sistema desenvolvido pelo 
Governo Federal, cujo objetivo é o aprimoramento da atuação da 
Administração Pública.  

A ferramenta permite o acesso a informações – que serão apresentadas pelos 
próprios contribuintes – sobre transações entre residentes ou domiciliados no 
Brasil e no exterior, relacionadas a serviços, intangíveis e outras operações que 
produzam variações no patrimônio das pessoas físicas e jurídicas, ou dos entes 
despersonalizados. 
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A Instrução Normativa acima mencionada, ao regulamentar referida 
obrigação acessória, esclarece que estão obrigados a prestar as informações, 
relativas às operações em comento: 

 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; 

 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;  

 Os órgãos da administração pública, direta e indireta, da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

 

A partir de 01/08/12, os dados referentes a essas operações deverão ser 
enviados por meio de sistema eletrônico a ser disponibilizado no Centro 
Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) da Receita, conforme 
cronograma estabelecido por meio da Portaria nº 113/12, a saber: 

Capítulos 
da NBS 

Descrição do Capítulo 
Início da 

prestação das 
informações 

Capítulo 1  Serviços de construção 01/08/2012 

Capítulo 7 

 Serviços postais; serviços de coleta, remessa ou 
entrega de documentos (exceto cartas) ou de 
pequenos objetos; serviços de remessas 
expressas 

01/08/2012 

Capítulo 20 
 Serviços de manutenção, reparação e instalação 
(exceto construção) 

01/08/2012 

Capítulo 3 
 Fornecimento de alimentação e bebidas e 
serviços de hospedagem 

01/10/2012 

Capítulo 13  Serviços jurídicos e contábeis 01/10/2012 

Capítulo 14  Outros serviços profissionais 01/10/2012 
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Capítulo 21  Serviços de publicação, impressão e reprodução 01/10/2012 

Capítulo 26  Serviços pessoais 01/10/2012 

Capítulo 2 
 Serviços de distribuição de mercadorias; 
serviços de despachante aduaneiro 

01/12/2012 

Capítulo 10  Serviços imobiliários 01/12/2012 

Capítulo 18  Serviços de apoio às atividades empresariais 01/12/2012 

Capítulo 9 
 Serviços financeiros e relacionados; 
securitização de recebíveis e fomento comercial 

01/02/2013 

Capítulo 15  Serviços de tecnologia da informação 01/02/2013 

Capítulo 4  Serviços de transporte de passageiros 01/04/2013 

Capítulo 5  Serviços de transporte de cargas 01/04/2013 

Capítulo 6  Serviços de apoio aos transportes 01/04/2013 

Capítulo 11 
 Arrendamento mercantil operacional, 
propriedade intelectual, franquias empresariais 
e exploração de outros direitos 

01/07/2013 

Capítulo 12  Serviços de pesquisa e desenvolvimento 01/07/2013 

Capítulo 25  Serviços recreativos, culturais e desportivos 01/07/2013 

Capítulo 27  Cessão de direitos de propriedade intelectual 01/07/2013 

Capítulo 8 
 Serviços de transmissão e distribuição de 
eletricidade; serviços de distribuição de gás e 
água 

01/10/2013 

Capítulo 17 
 Serviços de telecomunicação, difusão e 
fornecimento de informações 

01/10/2013 

Capítulo 19 
 Serviços de apoio às atividades agropecuárias, 
silvicultura, pesca, aquicultura, extração 
mineral, eletricidade, gás e água 

01/10/2013 
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Capítulo 22  Serviços educacionais 01/10/2013 

Capítulo 23 
 Serviços relacionados à saúde humana e de 
assistência social 

01/10/2013 

Capítulo 24 
 Serviços de tratamento, eliminação e coleta de 
resíduos sólidos, saneamento, remediação e 
serviços ambientais 

01/10/2013 

 
 
A Instrução Normativa esclarece, também, que as informações deverão ser 
prestadas em até 30 dias contados a partir do início da prestação do serviço, da 
comercialização do intangível e/ou da realização da operação que produz 
variação no patrimônio dos envolvidos. Excepcionalmente, até 31/12/13, o 
prazo está estendido para 90 dias. 
 
Estão dispensadas à entrega da declaração as empresas optantes pelo Simples 
Nacional, assim como as pessoas físicas residentes no País que não realizam 
operações habituais e/ou de modo profissional, com o intuito de lucro, desde 
que as operações realizadas com o exterior sejam em valor inferior a US$ 20 
mil, no mês. 
 
A classificação dos serviços, intangíveis e outras operações que devem ser 
informadas é aquela constante do Decreto nº 7.708/12. 
 
Finalmente, destacamos que as informações prestadas fora do prazo sujeitarão 
as empresas à multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês ou fração de 
atraso, assim como será cobrada penalidade no caso de ausência na prestação 
de informações, ou prestações omissas, inexatas ou incompletas, 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor das transações, e não inferior a 
R$ 100,00 (cem reais). 
 
Tendo em vista as considerações tecidas, colocamo-nos à disposição de V.Sas. 
para auxiliá-los com o que for necessário. 
 
Atenciosamente, 
 
RIVITTI E DIAS ADVOGADOS 
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