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▪ Instrução Normativa nº 1.911/2019

”Art. 234. O fato gerador da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, incidentes

sobre a importação de serviços, é o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de

valores a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço prestado (Lei nº

10.865, de 2004, art. 3º, caput, inciso II).

Parágrafo único. Os serviços a que se refere o caput são os provenientes do exterior, prestados por pessoa

física ou pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior, nas seguintes hipóteses (Lei nº 10.865, de

2004, art. 1º, § 1º):

I - executados no País; ou

II - executados no exterior, cujo resultado se verifique no País.”
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▪ Ato Declaratório Interpretativo nº 08/2014:

”Art. 1º. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na fonte, no caso de importâncias creditadas,

na data do lançamento contábil efetuado por pessoa jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de

despesas em contrapartida com o crédito de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura emitida pela

contratada e aceita pela contratante.

Art. 2º. A retenção do imposto sobre a renda na fonte, incidente sobre as importâncias creditadas por pessoa

jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional, será efetuada

na data da contabilização do valor dos serviços prestados, considerando-se a partir dessa data o prazo para o

recolhimento.”

▪ De acordo com essa interpretação o fato gerador seria o lançamento contábil do passivo e o

reconhecimento da despesa.
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▪ Solução de Consulta COSIT nº 153/2017

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF. RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU

DOMICILIADOS NO EXTERIOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. FATO GERADOR. CRÉDITO DOS

RENDIMENTOS.

A hipótese de crédito de rendimentos de serviços técnicos a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no

exterior como fato gerador do imposto de renda incidente na fonte materializa-se por ocasião do lançamento

contábil representativo da obrigação de pagar a quantia ajustada com o prestador dos serviços, realizado pela fonte

pagadora em seus livros (crédito contábil), desde que caracterizada a disponibilidade econômica ou jurídica do

rendimento.”

▪ De acordo com a decisão, o mesmo se aplica para CIDE e PIS/COFINS-Importação.

• No mesmo sentido: Solução de Consulta COSIT nº 255/2017.
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▪ CSRF – Acórdão nº 9202-003.120 (publicação 20/05/2014):

“IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. REMESSAS PARA O EXTERIOR. IMPOSTO CALCULADO

TENDO COMO DATA DO FATO GERADOR A DATA DOS CRÉDITOS CONTÁBEIS. IMPOSSIBILIDADE. A

hipótese de incidência exige que as importâncias sejam pagas, creditadas, entregues, empregadas ou

remetidas a beneficiários domiciliados no exterior, por fonte situada no País. As dicções "pagas", "creditadas",

"entregues", "empregadas" ou "remetidas" não deixam dúvidas de que o beneficiário não residente tem que ter

tido a aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica do rendimento, conforme disciplina contida no art. 43

do CTN. [...] Não há fato gerador do imposto incidente na fonte quando as importâncias são

contabilmente creditados ao beneficiário do rendimento em data anterior ao vencimento da obrigação,
CONSOANTE OS PRAZOS AJUSTADOS EM CONTRATO. O simples crédito contábil, antes da data aprazada para

seu pagamento, não extingue a obrigação nem antecipa a sua exigibilidade pelo credor. O fato gerador

do imposto de renda na fonte, pelo crédito dos rendimentos, relaciona-se, necessariamente, com a aquisição

da respectiva disponibilidade econômica ou jurídica. Por si só, o fato de a fonte pagadora lançar

contabilmente o acréscimo do valor de sua obrigação na respectiva conta de passivo não torna devido

o imposto de renda na fonte, por não importar na aquisição de qualquer disponibilidade econômica ou

jurídica de renda pelo beneficiário.”
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▪ Instrução Normativa nº 1.911/2019

”Art. 234. O fato gerador da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, incidentes

sobre a importação de serviços, é o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a

residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço prestado (Lei nº 10.865, de 2004,

art. 3º, caput, inciso II).

Parágrafo único. Os serviços a que se refere o caput são os provenientes do exterior, prestados por pessoa

física ou pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior, nas seguintes hipóteses (Lei nº 10.865, de

2004, art. 1º, § 1º):

I - executados no País; ou

II - executados no exterior, cujo resultado se verifique no País.”
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▪ O que é resultado de um serviço?

▪ Mero benefício

▪ Resultado como utilidade a ser aplicada no Brasil. 

▪ Resultado como consumação da execução.
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Brasil

Exterior
Prestação do 

Serviço
Resultado do 

Serviço

Prestação do 
Serviço

Regra de Desoneração do ISS na 
Exportação*

Brasil

Exterior

Prestação do 
Serviço

Prestação do 
Serviço

Resultado do 
Serviço

Regra de Incidência do PIS/COFINS-
Importação

* “Art. 2o O imposto não incide sobre:
I – as exportações de serviços para o exterior do País; [...].
Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo
resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior.”
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REsp no 831.124 (ISS):

- Clientes no exterior a contratam e remetem as turbinas para o
sestabelecimento localizado em Petrópolis/RJ.

- Empresa realiza o serviço, testa as turbinas e as despacha ao exterior, etapas
todas elas desenvolvidas no Município de Petrópolis.

- Quando do recebimento das turbinas reparadas, seus clientes as instalam nas
respectivas aeronaves.

- O trabalho desenvolvido não configura exportação de serviço, pois o objetivo
da contratação, ou seja, o seu resultado, que é o efetivo conserto do
equipamento, é totalmente concluído no território brasileiro.

PIS-Importação e COFINS-Importação

Brasil

Exterior

Prestação de 
Serviços



10

REsp no 587.403 (ISS):

- Empresa francesa contratou escritório de engenharia no Brasil (prestador de
serviço) com o objetivo de desenvolver projeto de construção a ser
implementado na França, de acordo com uma série de técnicas, regras e
normas a serem observadas pelo prestador brasileiro.

- O contratante francês tinha interesse específico de importar o serviço de
engenharia a ser desempenhado pelo prestador brasileiro para,
posteriormente, executá-lo em seu território.

- Pela decisão, a cobrança de ISS não seria devida, pois estaria caracterizada a
exportação de serviço. O novo critério adotado, portanto, não mais seria a
conclusão, mas o local de fruição do serviço prestado.
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Parecer Normativo SF Nº 2 DE 26/04/2016 (SP)

“Art. 1º Considera-se ‘resultado’, para fins do disposto no parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 13.701,

de 24 de dezembro de 2003, a própria realização da atividade descrita na lista de serviços do artigo

1º da Lei nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003, sendo irrelevante que eventuais benefícios ou

decorrências oriundas dessa atividade sejam fruídos ou verificados no exterior ou por residente no

exterior.

§ 1º O resultado aqui se verifica quando a atividade descrita na referida Lista de Serviços se realiza no

Brasil.

§ 2º Não se considera exportação de serviço a mera entrega do produto dele decorrente, tais como

relatórios ou comunicações, bem como procedimentos isolados realizados no exterior que não

configurem efetiva prestação dos serviços no território estrangeiro.

§ 3º No caso de serviços de duração continuada, considera-se proporcionalmente realizada a prestação

dos serviços com o cumprimento da sua etapa mensal.”
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Parecer Normativo SF Nº 4 DE 09/11/2016 (SP)

“Art. 1º O serviço prestado por estabelecimento prestador localizado no Município de São Paulo

considerar-se-á exportado quando a pessoa, o elemento material, imaterial ou o interesse

econômico sobre o qual recaia a prestação estiver localizado no exterior.

§ 1º O resultado previsto no "caput" deste artigo independe da entrega do respectivo produto ao

destinatário final ou de outras providências complementares.

§ 2º No caso de serviços de duração continuada, considera-se proporcionalmente realizada a prestação

dos serviços com o cumprimento da sua etapa mensal. [...]

Art. 4º Este Parecer Normativo, de caráter interpretativo, é impositivo e vinculante para todos os órgãos

hierarquizados desta Secretaria, e revoga as disposições em contrário, especialmente o Parecer

Normativo SF nº 02, de 26 de abril de 2016, e as Soluções de Consulta emitidas antes da data de

publicação deste ato e que com ele discordem, independentemente de comunicação aos consulentes.”
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▪ Processo de Consulta nº 680/18: Licença de uso de imagens de satélite. Não incidência.

▪ Processo de Consulta nº 667/18: Operações de retrocessão. Incidência.

▪ Processo de Consulta nº 76/18: Serviços de representação comercial. Não incidência.

▪ Processo de Consulta nº 31/06: Pagamento a agente de logística no exterior, a título de despesas

com documentação, desembaraço aduaneiro, armazenagem, seguro e transporte de carga,

necessárias à entrega da mercadoria no local designado pelo importador. Não incidência.

▪ Processo de Consulta nº 122/05: Serviços relativos ao registro/depósito no exterior de marcas,

patentes e desenhos industriais de propriedade de residentes ou domiciliados no Brasil. Não

incidência.

▪ Ponto de atenção: ADI nº 7/14.
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▪ Solução de Consulta nº 51/2017 

“EXPORTADOR. COMISSÃO. EXTERIOR. INCIDÊNCIA. ALÍQUOTA ZERO.

Ocorre a hipótese de incidência do imposto de renda na fonte sobre as comissões devidas por

exportadores brasileiros a seus agentes no exterior, independentemente da sua forma de pagamento,

entretanto, a alíquota encontra-se reduzida a zero quando o beneficiário for residente em país não

considerado como de tributação favorecida.

Dispositivos Legais: RIR/1999, arts. 685 e 691, II; Lei nº 9.779, de 1999, art. 8º; PN CST nº 140, de

1973.

Ementa: EXPORTADOR. COMISSÃO. EXTERIOR. FATO GERADOR. O pagamento de comissões

devidas por exportadores brasileiros a seus agentes no exterior constitui fato gerador da

Cofins-Importação, uma vez que se configura a importação de serviços.”
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▪ Solução de Consulta nº 51/2017 

“16. A verificação do resultado no País tem como pressuposto a ocorrência de ganho

econômico no território nacional. Sem dúvida, dos serviços prestados pelo agente da

consulente na Argentina decorrem as vendas de seus produtos naquele país. Tratam-se,

pois, de receitas auferidas por empresa domiciliada no Brasil em função de serviços

prestados por seu agente no exterior. Configura-se aí a ocorrência do fato gerador da

Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação pela importação de

serviços.”
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▪ Solução de Consulta nº 76/2018 

“COFINS-IMPORTAÇÃO. AGENTES/REPRESENTANTES COMERCIAIS NO EXTERIOR.

COMISSÕES. PAGAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA.

Os pagamentos de comissões realizados por exportadores brasileiros a

agente/representante comercial residente ou domiciliado no exterior pela prestação de

serviços de captação e intermediação de negócios lá efetuados não estão sujeitos à

incidência da Cofins-Importação, por não haver na hipótese serviço prestado no

Brasil ou cujo resultado aqui se verifique.”

▪ Ver também a Solução de Consulta no 99.008/18.
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▪ Solução de Consulta nº 76/2018 

“12. Deveras, a ocorrência de resultado do serviço no país para fins de incidência das contribuições em

comento tem como pressuposto a existência de uma relação fática entre o resultado (utilidade) gerado pela

prestação de serviço ocorrida no exterior e o território nacional. A expressão “relação fática” aqui é utiliza para

se contrapor à “relação econômica”. Assim, “relação fática” aqui abrange: a) tanto as hipóteses de ingresso

físico no território nacional do resultado do serviço (como ocorre no caso em que o serviço gera um bem

material ou no caso em que pessoas ou bens são beneficiados por serviços executados no exterior); b) quanto

as hipóteses de ingresso virtual no território nacional do resultado do serviço (como ocorre nos casos em que o

resultado do serviço é imaterial, como softwares, músicas, etc, constantes ou não de suportes físicos).”

13. De outra banda, para a ocorrência da hipótese de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação

e da Cofins-Importação não é suficiente que o serviço produza apenas um resultado econômico no

território nacional, pois, se assim fosse, todo serviço contratado por pessoa jurídica nacional junto a

prestadores estrangeiros teria seu resultado verificado no país, extrapolando os objetivos perseguidos com a

instituição das contribuições em tela (tributação isonômica entre bens e serviços nacionais e importados,

gerando isonomia concorrencial).”
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▪ Acórdão 3302-002.777 (2015): Representantes comerciais e transporte internacional

(não incidência). Serviços jurídicos (incidência).

▪ Acórdão 3302-002.778 (2015): Transporte internacional e representação comercial

(não incidência).

▪ Acórdão 3302-002.322 (2015): Não tributação de serviços executados no exterior.

▪ Acórdão 3102-002.144 (2015). Intermediação de vendas no exterior (não incidência).

▪ Acórdão 3302-001.927 (2013). Transporte internacional, intermediação de vendas no

exterior e sobrestadia (não incidência).

18



PIS-Importação e COFINS-Importação

▪ Pagamentos entre Pessoas Jurídicas no Exterior

Solução de Consulta COSIT nº 544/18

“ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins EMENTA: Não constitui

fato gerador da Cofins-Importação o pagamento realizado por pessoa jurídica domiciliada no

exterior a outra pessoa jurídica domiciliada no exterior como contraprestação pelos serviços

prestados por esta última a pessoa jurídica domiciliada no Brasil, vez que nesta operação não há

por parte da pessoa jurídica domiciliada no Brasil o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a

remessa de valores ao exterior. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.865, de 2004, arts. 1, § 1º, I, e 3º, II.

ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep EMENTA: Não constitui fato gerador da Contribuição para o

PIS/Pasep -Importação o pagamento realizado por pessoa jurídica domiciliada no exterior a outra pessoa

jurídica domiciliada no exterior como contraprestação pelos serviços prestados por esta última a pessoa

jurídica domiciliada no Brasil, vez que nesta operação não há por parte da pessoa jurídica domiciliada no

Brasil o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores ao exterior. DISPOSITIVOS

LEGAIS: Lei nº 10.865, de 2004, arts. 1, § 1º, I, e 3º, II.”
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▪ Tratamento quando o contrato tiver múltiplos objetos.

Solução de Consulta COSIT nº 448/2017

“LICENCIAMENTO DE SOFTWARES. COFINS-IMPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. Não incide a

Cofins-Importação sobre qualquer pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores a

residentes ou domiciliados no exterior a título de royalties como contrapartida pelo licenciamento

de softwares. Porém, se no contrato de licenciamento houver a previsão de prestação de serviços de

manutenção e suporte técnico, além do simples licenciamento do software, sobre os pagamentos

referentes a esses serviços incidirá a contribuição. Nos casos em que o contrato não for

suficientemente claro para individualizar esses componentes, o valor total deverá ser

considerado referente a serviços e, com isso, sofrer a incidência da contribuição.”
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▪ O caso dos Data Centers

Ato Declaratório Interpretativo nº 7/2014

“Art. 1º Os valores pagos, creditados, entregues ou remetidos por residente ou domiciliado no Brasil

para empresa domiciliada no exterior, em decorrência de disponibilização de infraestrutura para

armazenamento e processamento de dados para acesso remoto, identificada como data center, são

considerados para fins tributários remuneração pela prestação de serviços, e não remuneração

decorrente de contrato de aluguel de bem móvel.

Parágrafo único. Sobre os valores de que trata o caput devem incidir o Imposto sobre a Renda Retido

na Fonte (IRRF), a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico destinada a financiar o

Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação (Cide-Royalties),

a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação.”
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▪ A questão da tributação dos data centers e as discussões sobre fragmentação contratual.

▪ Solução de Divergência COSIT nº 6/2014

“Natureza das atividades executadas por data center. Prestação de serviço e não locação de bem

móvel. Impossibilidade de segregação das despesas com equipamentos e sua gestão das

despesas com serviços de apoio.”
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Obrigado pela atenção.
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