
 

 

 

 

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

 

 

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL Data 20/07/2012 

 
Em 29 de junho de 2012, foi publicada a Instrução Normativa nº 1.277/12 (“IN/RFB nº 
1.277/12”), a qual instituiu a obrigação de prestar informações relativas às transações, 
entre residentes ou domiciliados no Brasil e residentes e domiciliados no exterior, que 
compreendam serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no 
patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados.  
  
Nos termos do artigo 1º, § 4º, da referida IN/RFB, ficam obrigados a prestar as 
informações em questão: (i) o prestador ou tomador de serviço residente ou domiciliado 
no Brasil; (ii) a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no Brasil, que 
transfere ou adquire o intangível, inclusive os direitos de propriedade intelectual por 
qualquer meio admitido em direito; e (iii) a pessoa física ou jurídica ou o responsável 
legal do ente despersonalizado, residente ou domiciliado no País, que realize outras 
operações que produzam variações de patrimônio. 
  
As informações, exceto as de compra e venda efetuadas exclusivamente com 
mercadorias, deverão ser prestadas, por estabelecimento (no caso de pessoas 
jurídicas), pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (“e-CAC”), nos seguintes 
prazos: (i) 30 dias a contar da data de início da prestação de serviço, da 
comercialização de intangível, ou da realização da operação que produza variação no 
patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados 
- até 31 de dezembro de 2013, o prazo de 30 dias, excepcionalmente, será de 90 dias; 
e (ii) até o último dia útil do mês de junho do ano subsequente à realização de 
operações por meio de presença comercial no exterior relacionada a pessoa jurídica 
domiciliada no Brasil, a partir de 2014. 
  
Além dos prazos estabelecidos para a prestação das informações sobre transações 
entre residentes e domiciliados no Brasil e residentes e domiciliados no exterior que 
compreendam serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no 
patrimônio, previstas no artigo 1º da IN/RFB nº 1.277/12, a referida IN/RFB também 
estipulou prazos relacionados às informações relativas ao faturamento decorrente da 
venda, bem como pagamento por aquisições de serviços, de intangíveis, ou de 
operações que produzam variações no patrimônio.  
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Nos termos do artigo 3º, § 3º, da IN/RFB nº 1.277/12, às informações relativas ao 
faturamento decorrente da venda de serviços, de intangíveis, ou de operações que 
produzam variações no patrimônio deverão ser registradas em até: (i) 30 dias da data 
da emissão da nota fiscal ou documento equivalente, se esta ocorrer depois do início 
da prestação de serviços, da comercialização de intangíveis ou da realização de 
operações que produzam variação no patrimônio, ou  em até 30 dias após o registro da 
informação sobre as transações envolvendo serviços, intangíveis e outras operações 
que produzam variação no patrimônio, em situações de transações ocorridas até 31 de 
dezembro de 2013; ou (ii) em até 30 dias após o registro da informação sobre as 
transações envolvendo serviços, intangíveis e outras operações que produzam 
variação no patrimônio, se a emissão da nota fiscal ou documento equivalente ocorrer 
antes do início da prestação do serviço, da comercialização do intangível, ou da 
realização da operação que produza variação no patrimônio, isto é, em até 60 dias 
contados da data de início da prestação de serviço, comercialização de intangível ou 
da realização de operação que provoque alteração no patrimônio (lembrando-se que, 
até 31 de dezembro de 2013, esse prazo seria de até 120 dias).  
  
De outro lado, em se tratando de informações relativas ao pagamento decorrente de 
aquisição de serviço, de intangível, ou de operação que produza variação no 
patrimônio, referida informação deverá ser informada em ate: (i) 30 dias depois do 
pagamento, se este ocorrer depois do início da prestação do serviço, da 
comercialização de intangível, ou da realização da operação que produza variação no 
patrimônio, ou  em até 30 dias após o registro da informação sobre as transações 
envolvendo serviços, intangíveis e outras operações que produzam variação no 
patrimônio, em situações de transações ocorridas até 31 de dezembro de 2013; ou (ii) 
em até 30 dias após o registro da informação sobre as transações envolvendo serviços, 
intangíveis e outras operações que produzam variação no patrimônio, na hipótese de o 
pagamento ocorrer antes do início da prestação do serviço, da comercialização do 
intangível, ou da realização da operação que produza variação no patrimônio ou seja, 
em até 60 dias contados da data de início da prestação de serviço, comercialização de 
intangível ou da realização de operação que provoque alteração no patrimônio 
(lembrando-se que, até 31 de dezembro de 2013, esse prazo seria de até 120 dias). 
  
Referidas informações deverão ser prestadas de acordo com cronograma previsto no 
anexo único da IN/RFB nº 1.277/12. 
  
Em caso de apresentação das informações fora do prazo, aplica-se multa de R$ 
5.000,00 por mês ou fração de atraso. No caso de informação omitida, inexata ou 
incompleta, a multa será de 5% do valor das transações com residentes ou 
domiciliados no exterior, não inferior a R$ 100,00. 
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Por fim, estão dispensados de prestar as informações em comento as pessoas 
jurídicas optantes pelo Simples Nacional e os Microempreendedores Individuais 
(“MEI”), bem como as pessoas físicas residentes no País que, em nome individual, não 
explorem, habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil 
ou comercial, com o fim especulativo de lucro, desde que não realizem operações em 
valor superior a US$ 20,000.00, ou o equivalente em outra moeda, no mês. 
 
Sendo o que nos cumpre para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 
  
 
Responsáveis: 
 
Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7553  
 
H. Philip Schneider (philip@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7551 
 
Diogo de Andrade Figueiredo (diogo@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7572 
 
Wilson Rodrigo Vieira da Silva (wilson@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7596  
 
 
 
 
 

 


