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Atividade objeto da análise

Exterior

Brasil

FRETE
FRETAMENTO
ALUGUEL
ARRENDAMENTO

$$$



Lei 9.481/97, art. 1º, I

Exterior

Brasil

FRETE
FRETAMENTO
ALUGUEL
ARRENDAMENTO

$$$

0% IRRF



Execução simultânea

FRETE
FRETAMENTO
ALUGUEL
ARRENDAMENTO

Exterior

Brasil

SERVIÇOS



Execução simultânea vinculada

6

FRETE
FRETAMENTO
ALUGUEL
ARRENDAMENTO

Exterior

Brasil

SERVIÇOS



Entendimento contribuintes

FRETE
FRETAMENTO
ALUGUEL
ARRENDAMENTO

Exterior

Brasil

SERVIÇOS

0% IRRF



Entendimento RFB

FRETE
FRETAMENTO
ALUGUEL
ARRENDAMENTO

Exterior

Brasil

15-25% IRRF

SERVIÇOS



SC Cosit nº 225, de 19.08.2014



Lei 13.043/2014, art. 106



Parâmetros percentuais (até 31.12.2017)

Outras

c/Sonda

c/FPS

65%

80%

85%

35%

20%

15%
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Valor total contratos = 100% 
(aluguel/afretamento + serviço)

Aluguel/Afretamento Serviço



Impacto dos parâmetros no IRRF

Embarcação

Aluguel/Afretamento Serviço

99% 1%

0% IRRF 15-25%IRRF

65% 34%



Dúvidas no cálculo



“Regra Nova” desde 01.01.2015

Há exceção à hipótese 
de incidência da      
norma desonerativa,                 
a depender de, 
cumulativamente:

– Qualificação do objeto

– Vínculo entre 
contratados

– Cálculo de parâmetros

0% IRRF

x% IRRF

15-25% IRRF



Inovações da Lei nº 13.586/2017 (ex-MPV 795)

Altera percentuais para 2018 em diante

Exclui embarcações de apoio marítimo

Aplica regra (60%, 2018) às embarcações marítimas 
de transporte, movimentação, transferência, 
armazenamento e regaseificação de GNL

Esclarece que 25% é sobre total do afretamento ou 
aluguel pago a paraíso fiscal ou regime privilegiado

Esclarece vinculação ao suprimir menção a “sócias, 
direta ou indiretamente, em sociedade proprietária  
dos ativos arrendados ou locados”

forem sócias, direta ou indiretamente, em sociedade proprietária dos ativos arrendados ou locados



Parâmetros percentuais a partir de 01.01.2018

Outras

c/Sonda

c/FPS

50%

65%

70%

50%

35%

30%
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Valor total contratos = 100% 
(aluguel/afretamento + serviço)

Aluguel/Afretamento Serviço



Lei 9.481/97, art. 1º, I c/c § 2º na redação vigente

“Execução simultânea do contrato de afretamento ou 
aluguel de embarcações marítimas e do contrato de 
prestação de serviço, relacionados à exploração e 
produção de petróleo ou gás natural”

A tempo?

Onshore?

Arrendamento?

Plataformas?











Plataforma vs. embarcação com FPS



SC Cosit nº 12, de 09.02.2015

Complementa a SC Cosit 225/14 (mesmo consulente, 
mesma matéria)

Admitiu a aplicação da Regra Nova em execução 

simultânea de afretamento internacional de plataforma 

de perfuração semissubmersível (afirmando sua 

natureza de embarcação) e de prestação doméstica de 

serviços de operação, reconhecendo vínculo entre 

fretador e operador.



Inovações da Lei nº 13.586/2017 (cont.)

Art. 2º, § 12 - A aplicação dos percentuais “não 
acarreta a alteração da natureza e das condições do 
contrato de afretamento ou aluguel para fins de 
incidência” da CIDE-Royalties e do PIS/COFINS-
Importação

Art. 3º - Aos fatos geradores ocorridos até 31 de 
dezembro de 2014, aplica-se o disposto nos §§ 2º e 
12 do art. 1º da Lei nº 9.481/1997, e a pessoa 
jurídica poderá recolher a diferença devida de 
imposto sobre a renda na fonte, acrescida de juros 
de mora, no mês de janeiro de 2018, com redução 
de 100% das multas de mora e de ofício

forem sócias, direta ou indiretamente, em sociedade proprietária dos ativos arrendados ou locados



MPV 795/2015 após PLV nº 36/2017 

Art. 3º

§ 8o O pagamento do tributo na forma prevista 
no caput deste artigo ou a quitação do 
parcelamento de que trata o § 3o deste artigo 
acarretará a remissão do IRRF incidente sobre a 
diferença a maior da parcela passível de 
tributação conforme previsto no caput deste 
artigo, do valor da CIDE e do valor do 
PIS/COFINS-Importação, ainda que apurados em 
lançamento de ofício.

forem sócias, direta ou indiretamente, em sociedade proprietária dos ativos arrendados ou locados



Mensagem nº 589/2017

Veto ao § 8º do art. 3º

“Se o dispositivo do § 12 do art. 2o é interpretativo, no sentido de 
que no caso de contrato simultâneo, apesar dos limites nele 
estabelecidos para benefício de alíquota zero do IRRF, este contrato 
permanece como sendo de natureza de afretamento ou aluguel, 
nele não aconteceriam outras incidências sobre remessas para 
pagamento de serviços técnicos ou da importação de serviços, base 
de cálculo, respectivamente, para a CIDE e Pis/Cofins Importação. 
Alias, o caput do art. 3o prevê expressamente a aplicação dos §§ 2o

e 12 do art. 1o na redação do art. 2o do PLV a fatos geradores 
anteriores a 2014.

Nesse sentido, não há porque falar em remissão expressa de 
crédito tributário decorrente daquelas parcelas.

forem sócias, direta ou indiretamente, em sociedade proprietária dos ativos arrendados ou locados



Mensagem nº 589/2017 (cont.)

“Por outro lado, se há necessidade de colocar-se expressamente a 
remissão, nos termos do § 8o ao art. 3o, concedendo o perdão da 
divida para os demais tributos, significa dizer que a redação do 
disposto no § 12 do art. 2o não é interpretativa ou que a conclusão 
sobre sua interpretação seria pela incidência daquelas 
contribuições para fatos geradores anteriores a 2014. Em sendo 
assim há renúncia fiscal neste dispositivo (R$ 15,2 bilhões)

Para cumprimento do art. 14 da LRF, este montante deveria ter sido 
incluído no demonstrativo a que se refere o § 6o do art. 165 da 
Constituição que acompanhar o projeto de lei orçamentária anual 
LDO, para 2018. Ademais, há ofensa ao art. 113 do ADCT, porque a 
proposição legislativa que alterou a renúncia de receita não foi 
acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro.”

forem sócias, direta ou indiretamente, em sociedade proprietária dos ativos arrendados ou locados



Alguns pontos de controvérsia

Afretamento como importação de serviço

Aplicação dos tratados para evitar dupla tributação

Retroatividade 

Art. 2º-B IN 1.455/2014 pós INs 1.778/2017 e 1.786/2018

% CF = [VCF/(VTC)] x 100

Parcela da Remessa = [(% CF - Lfs ) x VTC] x (R/VCF) 

Câmbio de venda da data da proposta e “desconsiderados os 
efeitos da variação cambial”

forem sócias, direta ou indiretamente, em sociedade proprietária dos ativos arrendados ou locados



Grato pela atenção e à disposição para mais 

esclarecimentos no e-mail gbraga@svmfa.com.br

Rua da Assembleia, 66 – 17 th floor
+55 21 2114 1700 www.svmfa.com.br

https://www.linkedin.com/company/116910
https://www.facebook.com/svmfa/

