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

ALTERAÇÕES  NA LEGISLAÇÃO  DO IMPOSTO SOBRE 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO OU 
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (“IOF-
Câmbio”). Data 15/06/2012 
 
 
Em 14.06.2012, foi publicado o Decreto nº 7.751, o qual, por meio de seu artigo 1º, 
alterou o artigo 15-A do Decreto nº 6.306, de 14.12.2007, que regulamenta o Imposto 
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores 
Mobiliários (“RIOF”). 
 
O mencionado Decreto alterou a redação do inciso XXII do art. 15-A do RIOF para 
estabelecer alíquota de 6% (seis por cento) de IOF-Câmbio nas liquidações de 
operações de câmbio contratadas a partir de 14 de junho de 2012, para ingresso de 
recursos no País, inclusive por meio de operações simultâneas, referente a empréstimo 
externo, sujeito a registro no Banco Central do Brasil, contratado de forma direta ou 
mediante emissão de títulos no mercado internacional com prazo médio mínimo de 
até 720 (setecentos e vinte) dias .  
 
Nota-se, portanto, que houve uma redução no prazo médio mínimo de permanência de 
recursos no país estabelecido para esse tipo de operação, que antes era de 1080 (mil e 
oitenta) dias, sendo certo que o ingresso de recursos no país, referente a empréstimo 
externo, com prazo médio superior a 720 dias estarão sujeitos à alíquota 0% de IOF-
Câmbio. 
 
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 
 



 

 

 

 

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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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  


