
 

 

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

 

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS, INTANGÍVEIS E OUTRAS QUE 
PRODUZAM VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO Data 25/05/2012 

 

Em dezembro de 2011, por ocasião da conversão em lei da Medida Provisória nº 
540/11, foi publicada a Lei nº 12.546, a qual, em seu artigo 24 e seguintes, previa a 
criação da Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que 
Produzam Variações no Patrimônio (“NBS”) e das Notas Explicativas da Nomenclatura 
Brasileira de Serviços, Intangíveis e outras Operações que Produzam Variações no 
Patrimônio (“NEBS”). 
 
O intuito do Governo Federal era criar um sistema cujo objetivo seria subsidiar a 
Administração Pública com informações fiscais e comerciais relativas às operações 
realizadas entre residentes ou domiciliados no País e residentes ou domiciliados no 
exterior de serviços, de intangíveis e de outras operações que produzam variações no 
patrimônio das entidades. 
 
Nesse sentido, em 03 de abril de 2012, foi publicado o Decreto nº 7.708, que instituiu a 
NBS e a NEBS. Com efeito, segundo o disposto no referido Decreto, a NBS funcionará 
como um classificador único com estrutura semelhante a da Nomenclatura Comum do 
Mercosul, para serviços em geral, intangíveis e outras operações com não residentes 
que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas residentes no 
Brasil.   
 
Assim, em continuação à implementação do sistema de informações acima 
mencionado, em 17 de maio de 2012 foi publicada a Portaria MDIC nº 113/12, que 
regulamenta o Decreto nº 7.708, no que tange a obrigatoriedade de prestação  de 
informações de natureza econômico-comercial ao Ministério do Estado do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (“MDIC”), relativas às transações entre 
residentes ou domiciliados no Brasil e residentes e domiciliados no exterior que 
compreendam serviços, intangíveis e às operações de exportação e importação de 
serviços que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas 
jurídicas e dos entes despersonalizados.  
 
Tal Portaria estabelece que as informações relativas a tais operações, exceto as de 
compra e venda efetuadas exclusivamente com mercadorias, deverão ser prestadas no 
site do MDIC, por estabelecimento, bem como devem observar as normas 
complementares estabelecidas no manual informatizado relativo ao sistema. 
 
Contudo, há que se mencionar que não estão abrangidas na Portaria em tela as 
transações envolvendo serviços e intangíveis incorporados nos bens e mercadorias 
exportados ou importados, registrados no Sistema Integrado de Comércio Exterior 
(“Siscomex”). 
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O cronograma para a prestação das informações será o disposto no Anexo à Portaria, 
conforme abaixo:  
 

Prazo para prestação de 
informações sobre a 

operação 

Prazo para prestação de 
informações relativas ao 
faturamento de venda de 

serviços, intangíveis e 
operações que 

produzam variações de 
patrimônio 

Prazo para prestação de 
informações relativas ao 

pagamento por 
aquisição de serviços, 

intangíveis e operações 
que produzam variações 

de patrimônio 

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 

30 dias a contar da data 
de início da prestação do 

serviço, da 
comercialização do 

intangível ou da 
realização da operação 

que produza variação no 
patrimônio (1) 

30 dias após a emissão 
da nota fiscal de serviço 

ou documento 
equivalente, se esta 

ocorrer após o início da 
prestação de serviço, da 

comercialização de 
intangível, ou da 

realização da operação 
que produza variação no 

patrimônio; ou 30 dias 
após o registro da 

informação, se a emissão 
da nota fiscal de serviço 

ou documento equivalente 
ocorrer antes do início da 
prestação de serviço, da 

comercialização de 
intangível, ou da 

realização da operação 
que produza variação no 

patrimônio (2) 

30 dias após o 
pagamento, se este 

ocorrer após o início da 
prestação de serviço, da 

comercialização de 
intangível, ou da 

realização da operação 
que produza variação no 

patrimônio; ou 30 dias 
após o registro da 
informação, se o 

pagamento ocorrer antes 
do início da prestação de 

serviço, da 
comercialização de 

intangível, ou da 
realização da operação 

que produza variação no 
patrimônio (2) 

Operações por meio de 
presença comercial no 
exterior relacionada a 

pessoa jurídica 
domiciliada no Brasil 

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. 

    

(1) Importante ressaltar que, até 31 de dezembro de 2013, tal prazo, excepcionalmente, será de 90 dias. 
(2) Até 31 de dezembro de 2013, essas informações deverão ser prestadas em até 30 dias após a data do 
registro. 

 

É necessário dizer também que a Portaria trata de modo expresso quem está obrigado 
a prestar informações e quem não está. Nesse sentido, a prestação de informações é 



 

 

 

SSP - 159386v1  

devida: (a) ao prestador ou tomador de serviço residente ou domiciliado no Brasil; (b) a 
pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no Brasil, que transfere ou adquire o 
intangível, inclusive os direitos de propriedade intelectual; e (c) a pessoa física ou 
jurídica ou o responsável legal do ente despersonalizado, residente ou domiciliado no 
Brasil, que realize outras operações que produzam variações no patrimônio.  
 
Já os que estão dispensados de prestar informações são as pessoas jurídicas optantes 
pelo Regime do Simples Nacional, os Microempreendedores Individuais (MEI) e 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 (vinte mil dólares dos Estados Unidos da América), ou o equivalente em 
outra moeda, no mês. 
 
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. 
 
 
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 
 
Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7552 
 
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  

 

 
 
 

 


