
 

 

 

 

 

 

M e m o r a n d o   a o s   C l i e n t e s 
 
 

DECRETO  Nº  7.323/2010  –  ALTERAÇÕES  NAS 
ALÍQUOTAS  DO  IOF/CÂMBIO Data 06/10/2010 

 
 
Foi publicado, ontem, o Decreto nº 7.323/10, que introduziu alterações substanciais nas 
alíquotas do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros, ou relativas a 
Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, sobretudo com relação às operações de câmbio 
para ingresso de divisas no país feitas por investidor estrangeiro. Confira-se: 
 
(i) IOF/Câmbio devido na liquidação de operações de câmbio para ingresso de 

recursos no País, realizadas por investidor estrangeiro, para aplicação no 
mercado de capitais: dois por cento; 

 
(ii) IOF/Câmbio devido na liquidação de operações de câmbio para ingresso de 

recursos no País, realizadas por investidor estrangeiro, para aplicação no 
mercado financeiro: quatro por cento; e 

 
(iii) IOF/Câmbio devido na liquidação de operações de câmbio para fins de retorno 

de recursos aplicados por investidor estrangeiro no mercado financeiro e de 
capitais: zero. 

 
Ressaltamos que as alterações introduzidas pelo Decreto nº 7.323/10 entraram em 
vigor a partir de ontem, data de publicação do decreto. 
 
Por fim, lembramos que, no passado, quando da publicação do Decreto nº 6.983/20091, 
as alterações introduzidas deveriam, como no Decreto nº 7.323/10, ser aplicadas na 
liquidação dos contratos de câmbio, inclusive no tocante aos contratos firmados 
anteriormente à edição do decreto. 
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 Esse decreto também alterou o regulamento do IOF/Câmbio, sendo sua disposição mais conhecida a 

elevação da alíquota incidente sobre as liquidações de operações de câmbio para ingresso de recursos 
no País, realizadas por investidor estrangeiro, para aplicação no mercado financeiro e de capitais, para 
dois por cento. 



 

 

 

 

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. 
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Contudo, em atenção a protestos do mercado, foi publicado, no dia seguinte à 
publicação do Decreto nº 6.983/2009, o Decreto nº 6.984/2009, o qual determinou que 
as alterações introduzidas pelo primeiro decreto só produziriam efeitos para aqueles 
contratos celebrados a partir da sua publicação. 
 
Sendo o que nos cumpre para o momento, nos colocamos, desde já, à disposição dos 
nossos clientes para atendê-los no que for necessário. 
 
 
Responsáveis: 
 
 
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 
 
 


