
MEMORANDO 
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.645/16 – IRRF – REMESSAS AO 

EXTERIOR – COBERTURA DE DESPESAS PESSOAIS EM VIAGENS 

Prezado Cliente, 
Comunicamos a publicação, no dia 31 de maio de 3016, da Instrução 
Normativa RFB nº 1.645, de 30 de maio de 2016, versando sobre a incidência 
do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos pagos, 
creditados, empregados, entregues ou remetidos para pessoas jurídicas 
domiciliadas no exterior, em regulamentação do disposto no artigo 60 da Lei 
nº 12.249/10, alterado recentemente pela Medida Provisória nº 713/2016. 
As disposições se aplicam a remessas ao exterior: 
(i) destinados à cobertura de gastos pessoais, no exterior, de pessoas físicas residentes no Brasil, em viagens; 
(ii) para fins educacionais, científicos ou culturais; e 
(iii) para a cobertura de despesas médico-hospitalares com tratamento de saúde, no exterior, do remetente ou de seus dependentes. 
COBERTURA DE GASTOS PESSOAIS NO EXTERIOR 
No caso de gastos pessoais de residentes no Brasil em viagens ao exterior, a 
alíquota do IRRF fica, até 31 de dezembro de 2019, reduzida a 6% (seis por 
cento), desde que o limite global dos valores remetidos não ultrapasse R$ 
20.000,00 (vinte mil reais). O limite não se aplica às operadoras e agências de 
viagem. 
Serão consideradas como gastos pessoais no exterior as despesas para 
manutenção do viajante, como hotéis, transporte, hospedagem, cruzeiros 
marítimos, aluguel de automóveis e seguro a viajantes. A redução também 
será aplicável no caso de pessoa jurídica arcando com despesas pessoais de 
empregados e dirigentes, residentes no Brasil, em viagens ao exterior. 
Esta redução de alíquota não se aplicará ao caso de beneficiário residente ou 
domiciliado em país com tributação favorecida ou beneficiada por regime 
fiscal privilegiado, exceto: (i) se identificar o efetivo beneficiário da entidade 
no exterior, destinatário dos valores pagos, creditados, entregues, empregados 
ou remetidos; (ii) comprovar a capacidade operacional da pessoa física ou 
entidade no exterior de realizar a operação; e, cumulativamente, (iii) 
comprovar mediante documentos o pagamento do preço respectivo e o 



recebimento dos bens e direitos ou a utilização de serviço. No caso de 
operadora ou agência de viagem, cumpridas as condições, o limite global da 
remessa será R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
Importante ressaltar que, para fruição da alíquota reduzida, as operadoras e 
agências de viagem devem ser cadastradas no Ministério do Turismo, e suas 
operações devem ser realizadas através de instituição financeira domiciliada 
no Brasil. Ademais disso, deverão elaborar e manter, em dispositivo de 
armazenamento por meio magnético, óptico ou eletrônico, demonstrativo das 
remessas sujeitas à redução. 
REMESSAS PARA FINS EDUCACIONAIS E DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES 
As remessas destinadas ao exterior para fins educacionais, científicos ou 
culturais, bem como as efetuadas por residentes no Brasil para cobertura de 
despesas médico-hospitalares com tratamento de saúde no exterior, não se 
sujeitam à retenção na fonte do imposto sobre a renda. 
Sendo o que nos cumpria informar, colocamo-nos à disposição para eventuais 
esclarecimentos que se façam necessários. 
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