
 

 

 

 

 

 

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

DECRETO  Nº  7.333/2010  –  ALTERAÇÕES  NAS 
ALÍQUOTAS  DO  IOF/CÂMBIO Data 21/10/2010 
 
 
Foi publicado, em 19/10/2010, o Decreto nº 7.333/10, 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, contratadas a partir 

19 de outubro de 2010, para ingresso de recursos no País, inclusive por meio 
de operações simultâneas, realizadas por investidor estrangeiro, para aplicação 
no mercado financeiro e de capitais: seis por cento; 

 
(ii) IOF/Câmbio devido na liquidação de operações de câmbio, contratadas a partir 

19 de outubro de 2010, para ingresso de recursos no País, inclusive por meio 
de operações simultâneas, para constituição de margem de garantia, inicial ou 
adicional, exigida por bolsas de valores, de mercadorias e futuros: seis por 
cento; e 

 
A despeito dessas alterações, as seguintes operações permanecem tributadas à 
alíquota de dois por cento: 
 
(i) Liquidação de operações de câmbio contratadas a partir de 5 de outubro de 

2010 por investidor estrangeiro, relativas a transferências do exterior de recursos 
para aplicação no País em renda variável realizada em bolsa de valores ou em 
bolsa de mercadorias e futuros, na forma regulamentada pelo Conselho 
Monetário Nacional - CMN, excetuadas operações com derivativos que resultem 
em rendimentos predeterminados; e 
 

(ii) Liquidação de operações de câmbio contratadas a partir de 5 de outubro de 
2010, para ingresso de recursos no País para aquisição de ações, por investidor 
estrangeiro, em oferta pública registrada ou dispensada de registro na Comissão 
de Valores Mobiliários ou para a subscrição de ações, desde que, nos dois 
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casos, as companhias emissoras tenham registro para negociação das ações 
em bolsas de valores. 

 
Além disso, permanece tributada à alíquota zero a liquidação de operações de câmbio 
para fins de retorno de recursos aplicados por investidor estrangeiro no mercado  de 
renda fixa e renda variável. 
 
Ressaltamos que as alterações introduzidas pelo Decreto nº 7.333/10 entraram em 
vigor a partir de 19/10/2010, data de publicação do decreto. 
 
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 
 
 


