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ALERTA LEGAL
TRIBUTÁRIO

RECEITA FEDERAL REGULAMENTA MANUTENÇÃO DE RECURSOS NO
EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÕES

 
Em 27 de março de 2018, foi publicada a Instrução Normativa RFB nº
1.801/2018 (IN 1.801/18), que dispõe sobre operações de câmbio e
manutenção de recursos no exterior, em moeda estrangeira, relativos a
exportações de mercadorias e serviços, e institui obrigação de prestar
informações à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
 
A IN 1.801/18 arrola em quais hipóteses os recursos recebidos em moeda
estrangeira poderão ser mantidos no exterior, nos limites fixados pelo
Conselho Monetário Nacional (CMN).
 
Ao optar por manter recursos no exterior, a pessoa jurídica autoriza o
fornecimento à RFB, pela instituição financeira ou qualquer outro
interveniente, das informações sobre a utilização de tais recursos. A IN
1.801/18 ainda reitera a troca de informações cambiais entre a RFB e o
Banco Central do Brasil.
 
De acordo com a  IN 1.801/18, a pessoa jurídica, independentemente do
regime de apuração do imposto de renda adotado, fica obrigada a evidenciar,
mediante escrituração contábil, os respectivos saldos e suas movimentações,
bem como a prestar à RFB, de forma segregada, por país, por mês, por
moeda e por instituição financeira, com a identificação das contas bancárias
e dos respectivos representantes no exterior responsáveis pela sua
movimentação, as seguintes informações:
 
(i)           Relativas a recebimentos de recursos oriundos de exportações não
ingressados no Brasil;
(ii)          Sobre operações simultâneas de compra e venda de moeda
estrangeira contratadas de forma simplificada, em conformidade com o
disposto pelo Conselho Monetário Nacional; e
(iii)         Sobre rendimentos auferidos no exterior decorrentes da utilização
dos recursos mantidos fora do País.
 
Tais informações devem ser transmitidas da seguinte maneira:
 
(i) Com a discriminação das aplicações financeiras, dos investimentos e dos
pagamentos de obrigações próprias do exportador e, no caso de pagamentos
de obrigações próprias no exterior, especificando os valores destinados à
aquisição de bens ou serviços, inclusive relativos a juros e a remuneração de
direitos;
 
(ii) Pessoas jurídicas pertencentes ao SIMPLES Nacional devem prestar as
informações até o último dia útil do mês de junho, em relação ao ano-
calendário imediatamente anterior, utilizando o sistema de Coleta Nacional,
disponibilizado no e-CAC;
 
(iii) Demais pessoas jurídicas devem prestar informações em bloco
específico da ECF no prazo de entrega desta; e
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(iv) Pessoas físicas devem informar na Declaração de Ajuste Anual do IRPF
(DIRPF), no mesmo prazo fixado para entrega desta, o montante dos
recursos em moeda estrangeira relativos a recebimentos de exportação de
mercadorias e de serviços que, em 31 de dezembro do ano-calendário
imediatamente anterior, ainda estavam depositados em instituição financeira
no exterior.
 
A IN 1.801/18 estabelece a multa de 10% incidente sobre o valor dos
recursos mantidos ou utilizados no exterior em desacordo com o disposto e
de 0,5% ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o valor
correspondente aos recursos mantidos ou utilizados no exterior e não
informados à RFB, limitada a 15% (1% ao mês ou fração, limitada a 30%,
em caso de fraude), sem prejuízo da cobrança dos tributos devidos.
 
Por fim, a IN 1.801/18 dispõe sobre a não incidência de PIS/COFINS sobre as
receitas mantidas no exterior, todavia, reiterando a posição apresentada pelo
Ato Declaratório Interpretativo nº 8/2015, restringe a aplicação da alíquota
zero prevista no art. 1ª, §3º, inciso I do Decreto nº 8.426/2015 às receitas
financeiras decorrentes das variações cambiais ocorridas até a data da
liquidação do contrato de exportação ou a data do recebimento, pelo
exportador, dos recursos decorrentes da exportação, de modo que a alíquota
zero não alcançaria as variações cambiais ocorridas após a data de
recebimento dos recursos decorrentes da exportação.
 
Esta posição da RFB, no entanto, pode ser questionada judicialmente, tendo
em vista que o STF já decidiu que a imunidade concedida às receitas
decorrentes de exportação afasta a tributação de todas as receitas que
resultem da exportação, de maneira ampla, abrangendo todas as
consequências financeiras da compra e venda internacional.

Para maiores informações, contate a equipe tributária de Gasparini, De Cresci
e Nogueira de Lima Advogados.

  Francisco Nogueira de Lima Neto
fra@gcnlaw.com.br
+55 11 2171 1300
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