
 

 

 

 

 

 

M E M O R A N D O   A O S   C L I E N T E S 
 

 
DECRETO Nº 7.699/2012  – IOF SOBRE OPERAÇÕES DE 
HEGDE DE EXPORTADORES Data 16/03/2012 
 
 
Em 16 de março de 2012, foi publicado o Decreto nº 7.699/2012, que alterou o Decreto 
nº 6.306/2007, o qual regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e 
Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (“IOF”). 
 
O novo decreto atribuiu alíquota zero aos “contratos de derivativos para cobertura de 
riscos, inerentes à oscilação de preço da moeda estrangeira, decorrentes de contratos 
de exportação firmados por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País”.  
 
Isto quer dizer, portanto, que, com a entrada em vigor deste Decreto, os contratos de 
hedge cambial associados aos contratos de exportações não mais se sujeitam à 
alíquota normalmente aplicável a este tipo de operação, a saber, a alíquota de 1% (um 
por cento) incidente sobre o valor nocional do derivativo que resulte em aumento da 
exposição cambial vendida ou redução da exposição cambial comprada. 
 
Essa alíquota zero está condicionada ao limite de alavancagem para exposição 
cambial vendida em derivativos até 1,2 vezes o valor total das operações com 
exportações realizadas no ano anterior pela pessoa física ou jurídica titular dos 
contratos de derivativos. 
 
Nas hipóteses em que houver falta de comprovação ou descumprimento dessa 
condição, o IOF será devido a partir da data de ocorrência do fato gerador e calculado 
à alíquota de 1% (um por cento) normalmente aplicável à operação, acrescido de juros 
e multa de mora. 
 
O Decreto entrou em vigor na data de sua publicação, dia 16/03/2012. 
 
Sendo o que nos cumpre para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 



 

 

 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 

mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 

esclarecimentos adicionais. 

 
SSP - 144895v3  

2 

 
Responsáveis : 
 
 
H. Philip Schneider (philip@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 11 3201-7551 
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