
 

 

 

 

 

 

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

 
IOF CÂMBIO 
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB Nº 01 Data 06/03/2012 
 
 
Em 06.03.2012, foi publicado o Ato Declaratório Interpretativo da Receita 
Federal do Brasil nº 01, de 02.03.2012 (“ADI RFB nº 01/2012”), por meio do qual 
aquele órgão esclareceu que a alíquota de 6,38% (seis inteiros e trinta e oito 
centésimos por cento) do Imposto sobre Operações de Câmbio (“IOF/Câmbio”), 
incidente sobre as operações de câmbio destinadas ao cumprimento de 
obrigações de administradoras de cartão de crédito ou de bancos comerciais ou 
múltiplos na qualidade de emissores de cartão de crédito, decorrentes de 
aquisição de bens e serviços do exterior efetuada por seus usuários, também se 
aplica aos casos em que as aquisições realizadas pelos usuários no exterior 
estejam referenciadas em Reais. Tais operações de câmbio, e a respectiva 
alíquota mencionada, encontram-se previstas no inciso XX do art. 15-A, do 
Decreto nº 6.307 de 14.12.2007. 
 
Ainda, o Ato Declaratório Interpretativo em questão também esclareceu que o 
prazo médio mínimo a que se refere o inciso XXII do art. 15-A, do Decreto nº 
6.306/07, que dispõe sobre as “liquidações de operações de câmbio contratadas 
a partir de 01.03.2012, 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 três anos”, 
deve ser entendido como sendo de 1.080 (mil e oitenta) dias. 
 
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. 
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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 


