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empregados, entregues ou remetidos para pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, inclusive se o
beneficiário for domiciliado em país com tributação favorecida.

§ 1º O benefício fiscal previsto neste artigo não se aplica aos juros e comissões relativos a
créditos obtidos no exterior, cuja vinculação ao financiamento de exportações seja feita mediante
contratos de câmbio de exportação vencidos.

§ 2º Considera-se vencido o contrato de câmbio de exportação quando o prazo nele pactuado
para entrega de documentos ou para liquidação tenha sido ultrapassado, em 1 (um) ou mais dias.

§ 3º Para efeito do disposto no caput, a remessa será efetuada pela instituição autorizada a
operar no mercado de câmbio, mediante comprovação da regularidade tributária e da legalidade e
fundamentação econômica da operação.

§ 4º Cabe à instituição interveniente verificar o cumprimento das condições referidas no caput,
mantendo a documentação arquivada na forma das instruções expedidas pelo Banco Central do Bra-
sil.

Capítulo XI
Dos Juros e comissões relativos a créditos destinados ao financiamento de exportações
Art. 12. Sujeitam-se ao imposto sobre a renda na fonte, à alíquota zero, os juros e comissões,

relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de exportações, recebidos de fontes
situadas no Brasil, por pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, inclusive em país com tributação
favorecida, na hipótese de pagamento, crédito, emprego, entrega ou remessa desses rendimentos.

§ 1º Para efeito do disposto no caput, a remessa será efetuada pela instituição autorizada a
operar no mercado de câmbio, mediante comprovação da regularidade tributária e da legalidade e
fundamentação econômica da operação.

§ 2º Cabe à instituição interveniente verificar o cumprimento das condições referidas no § 1º,
mantendo a documentação arquivada na forma das instruções expedidas pelo Banco Central do Bra-
sil.

§ 3º A redução a zero da alíquota do imposto sobre a renda prevista no caput é condicionada
a que as importâncias pagas, creditadas, empregadas, entregues ou remetidas, por fonte domiciliada no
País, a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, destinem-se, efetivamente, ao financiamento de
exportações, conforme dispõe o inciso VII do caput do art. 1º do Decreto nº 6.761, de 2009.

§ 4º A comprovação da operação referida no caput pela instituição autorizada a operar no
mercado de câmbio será efetuada mediante confronto dos pertinentes saldos contábeis globais diários,
observadas as normas específicas expedidas pelo Banco Central do Brasil.

§ 5º Os juros e comissões correspondentes à parcela dos créditos obtidos no exterior e des-
tinados ao financiamento de exportações, de que trata o caput, não aplicados com tal finalidade,
sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por
cento).

§ 6º O imposto a que se refere o § 5º será recolhido até o último dia útil do 1º (primeiro)
decêndio do mês subsequente ao de apuração dos referidos juros e comissões.

§ 7º A base de cálculo será apurada mediante a aplicação de taxa de juros sobre o saldo contábil
diário da parcela de empréstimo não aplicada nos termos do § 5º.

Capítulo XII
Das Despesas de armazenagem, movimentação e transporte de carga e emissão de documentos

realizadas no exterior
Art. 13. Sujeitam-se ao imposto sobre a renda na fonte, à alíquota zero, os valores pagos,

creditados, entregues, empregados ou remetidos para o exterior pelo exportador brasileiro, relativos às
despesas de armazenagem, movimentação e transporte de carga e emissão de documentos realizadas no
e x t e r i o r.

Parágrafo único. Os rendimentos mencionados no caput recebidos por pessoa jurídica do-
miciliada em país ou dependência com tributação favorecida a que se refere o art. 24 da Lei nº 9.430,
de 1996, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por
cento).

Capítulo XIII
Dos Juros sobre o Capital Próprio
Art. 14. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para bene-

ficiários domiciliados no exterior, a título de juros sobre o capital próprio, estão sujeitas à incidência do
imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento).

§ 1º Os rendimentos mencionados no caput recebidos por pessoa jurídica domiciliada em país
ou dependência com tributação favorecida a que se refere o art. 24 da Lei nº 9.430, de 1996, sujeitam-
se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).

§ 2º Os juros e outros encargos pagos ou creditados pela pessoa jurídica a seus sócios ou
acionistas, calculados sobre os juros remuneratórios do capital próprio e sobre os lucros e dividendos por
ela distribuídos, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte às alíquotas previstas no art.
1º da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004.

Capítulo XIV
DOS serviços vinculados aos processos de avaliação da conformidade e demais procedimentos

exigidos por país importador
Art. 15. Fica reduzida a zero a alíquota do imposto sobre a renda incidente na fonte sobre as

importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração
de serviços vinculados aos processos de avaliação da conformidade, metrologia, normalização, inspeção
sanitária e fitossanitária, homologação, registros e outros procedimentos exigidos pelo país importador
sob o resguardo dos acordos sobre medidas sanitárias e fitossanitárias (SPS) e sobre barreiras técnicas ao
comércio (TBT), ambos do âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC).

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à
Inovação, de que trata a Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000.

§ 2º O disposto no caput e no § 1º não se aplica à remuneração de serviços prestados por pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada em país ou dependência com tributação favorecida ou
beneficiada por regime fiscal privilegiado, de que tratam os arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430, de
1996.

Capítulo XV
Da Remuneração de serviços em geral
Art. 16. Os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da prestação de

serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior,
sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento),
ressalvado o disposto no art. 17.

Capítulo XVI
Da Remuneração de Serviços técnicos, assistência técnica e administrativa e royalties.
Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a pessoa

jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer natureza e de remuneração de serviços
técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes sujeitam-se à incidência do imposto sobre
a renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).

§ 1º Para fins do disposto no caput:
I - classificam-se como royalties os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso,

fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria

e comércio; e
d) exploração de direitos autorais, salvo quando recebidos pelo autor ou criador do bem ou

obra;

II - considera-se:
a) serviço técnico a execução de serviço que dependa de conhecimentos técnicos especializados

ou que envolva assistência administrativa ou prestação de consultoria, realizado por profissionais in-
dependentes ou com vínculo empregatício ou, ainda, decorrente de estruturas automatizadas com claro
conteúdo tecnológico; e

b) assistência técnica a assessoria permanente prestada pela cedente de processo ou fórmula
secreta à concessionária, mediante técnicos, desenhos, estudos, instruções enviadas ao País e outros
serviços semelhantes, os quais possibilitem a efetiva utilização do processo ou fórmula cedido.

§ 2º Os juros de mora e quaisquer outras compensações decorrentes do pagamento em atraso
dos rendimentos de que trata o caput sujeitam-se à incidência de imposto sobre a renda na fonte nas
mesmas condições dos valores principais a que se refiram.

§ 3º Os rendimentos mencionados no caput recebidos por pessoa jurídica domiciliada em país
ou dependência com tributação favorecida a que se refere o art. 24 da Lei nº 9.430, de 1996, sujeitam-
se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).

Capítulo XVII
Dos Direitos pela Transferência de Atleta Profissional
Art. 18. Sujeitam-se à tributação de imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de 15% (quinze

por cento), as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior, pela
aquisição ou pela remuneração, a qualquer título, de qualquer forma de direito, inclusive na hipótese de
transferência de atleta profissional.

Art. 19. Nos casos em que o beneficiário seja residente ou domiciliado em país ou dependência
com tributação favorecida a que se refere o art. 24 da Lei nº 9.430, de 1996, sujeitam-se à incidência do
imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).

Capítulo XVIII
Do Ganho de Capital
Art. 20. Os ganhos de capital apurados no País por pessoa jurídica domiciliada no exterior estão

sujeitos à tributação conforme o disposto neste Capítulo, sem prejuízo dos acordos, tratados e con-
venções internacionais firmados pelo Brasil.

Art. 21. Estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de 15%
(quinze por cento), os ganhos de capital auferidos no País, por pessoa jurídica domiciliada no exterior,
que alienar bens ou direitos localizados no Brasil.

§ 1º O responsável pela retenção e recolhimento do imposto sobre a renda na fonte de que trata
o caput será:

I - o adquirente, pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil; ou
II - o procurador, quando o adquirente for residente ou domiciliado no exteri o r.
§ 2º Deverá ser observado o disposto em convenção para evitar a dupla tributação e prevenir a

evasão fiscal em relação aos impostos sobre a renda existentes no Brasil e no país de residência do
alienante.

Art. 22. O ganho de que trata o art. 21, decorrente de operação em que o beneficiário seja
domiciliado em país ou dependência com tributação favorecida a que se refere o art. 24 da Lei nº 9.430,
de 1996, sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por
cento).

Art. 23. O ganho de capital auferido no País é determinado pela diferença positiva entre o valor
de alienação em Reais e o custo de aquisição em Reais do bem ou direito.

§ 1º O valor de aquisição do bem ou direito para fins do disposto neste artigo deve ser
comprovado com documentação hábil e idônea.

§ 2º Na impossibilidade de comprovação, o custo de aquisição deve ser:
I - apurado com base no capital registrado no Banco Central do Brasil vinculado à compra do

bem ou direito; ou
II - igual a zero, nos demais casos.
Capítulo XIX
Das Disposições finais
Art. 24. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 25. Fica revogada a Instrução Normativa SRF nº 252, de 3 de dezembro de 2002.

CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO

PORTARIA Nº 756, DE 6 DE MARÇO DE 2014

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe
confere a Portaria MF nº 41 da Secretaria-Executiva, de 6 de março de 2014, resolve:

Art. 1º Subdelegar competência ao Diretor-Geral da Escola de Administração Fazendária -
ESAF - para realizar concurso público destinado ao provimento de duzentos e setenta e oito cargos de
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DA 1ª REGIÃO FISCAL

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPO GRANDE

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 1, DE 6 DE MARÇO DE 2014

Pelo presente ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO, o Delegado da Receita Federal do Brasil
em Campo Grande-MS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 302 do Regimento Interno da
Receita Federal do Brasil RFB, aprovado pela Portaria MF n° 203, de 14/05/2012, tendo em vista os
dispostos nos art. 37 - incisos II, c/c com o art. 39 - inciso II, § 2º, da Instrução Normativa n° 1.183,
de 19/08/2011, alterada pela Instrução Normativa nº 1.398/2013 e acatando a representação formalizada
em processo administrativo, declara:

Art. 1º - INAPTA a inscrição no CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, por motivo de
não ter sido localizada no endereço constante no CNPJ, o contribuinte abaixo.

CNPJ CONTRIBUINTE PROC. ADMINISTRATIVO
05.108.286/0001-47 SOCIEDADE DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL ABRIGO DOS BI-

CHOS
10140.720218/2014-47

Art. 2º - É considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor de terceiro
interessado, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido declarada
inapta.

Art. 3º - O presente Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DE BARROS CUNHA
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