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SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

            Esse trabalho tem como objeto o estudo da Incidência Tributária na 

Importação e Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação, e como objetivo 

institucional, a obtenção da conclusão do curso de Pós-Graduação em Direito 

Empresarial e Direito e Gestão Tributária pelo Instituto Nacional de Pós-graduação – 

INPG. 

            Como objetivo geral, esse estudo visa identificar os conhecimentos 

necessários para que as empresas voltadas para serviços de tecnologia da 

informação sintam-se seguras no momento em que irão decidir sobre exportar ou 

importar um serviço nessa área do mercado. 

            Visando obter fundamentação legal para o presente trabalho, foi tomado 

como base a Constituição Federal de 1988, o Código Tributário Nacional e outras 

legislações complementares. 

            Portanto, no primeiro capítulo busca-se mostrar a evolução tecnológica, de 

onde são apresentados os conceitos de globalização e tecnologia da Informação, 

bem como os aspectos relevantes do mercado de importação e exportação de 

serviços de tecnologia no Brasil.  

            Já no segundo capítulo, são mostrados os conceitos tributários relacionados 

ao imposto de importação e imposto de exportação. 

            No terceiro capítulo foram abordados os tributos incidentes na importação e 

exportação de serviços de tecnologia, bem como seus incentivos fiscais. 

                

Palavras chaves: Tecnologia da informação - tributos – importação - exportação  

 

 

 

 

 

 



7 

 

ÌNDICE 

 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO 

 

CAPÍTULO 1 – EVOLUÇÂO TECNOLÓGICA-------------------------------------------------08 

1.1- Globalização e Tecnologia da Informação---------------------------------------------08 

1.2- Aspectos relevantes do mercado de importação de serviços de tecnologia--08 

1.3- Aspectos relevantes do mercado de exportação de serviços de tecnologia--09 

 

CAPÍTULO 2 – CONCEITOS TRIBUTÁRIOS--------------------------------------------------11 

2.1- Imposto de Importação----------------------------------------------------------------------11 

2.2-    Imposto de Exportação----------------------------------------------------------------------11 

 

CAPÍTULO 3 – TRIBUTOS NA IMPORTAÇÂO E EXPORTAÇÂO DE SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA------------------------------------------------------------------------------------------14 

3.1- Tributos na Importação de serviços de tecnologia-----------------------------------14 

3.1.1- Incentivos fiscais na importação de serviços de tecnologia---------------16 

3.2- Tributos na exportação de serviços de tecnologia-----------------------------------19 

3.2.1- Incentivos fiscais para exportação de serviços de tecnologia------------20 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS-------------------------------------------------------------------------21 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS--------------------------------------------------------------23 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

CAPÍTULO 1 – Evolução Tecnológica 

 

1.1 Globalização e Tecnologia da Informação 

 

            A Globalização é um fenômeno gerado pela necessidade da dinâmica do 

capitalismo de formar uma aldeia global que permita maiores mercados para os 

países cujos mercados internos já estão saturados. O processo de Globalização diz 

respeito à forma como os países interagem e aproximam pessoas, ou seja, interliga 

o mundo, levando em consideração aspectos econômicos, sociais, culturais e 

políticos. Com isso, gerando a fase da expansão capitalista, onde é possível realizar 

transações financeiras, expandir seu negócio até então restrito ao seu mercado de 

atuação, para mercados distantes e emergentes.  

 

 

            A Tecnologia da Informação (TI) pode ser definida como o conjunto de 

todas as atividades e soluções providas por recursos de computação que visam 

permitir a produção, armazenamento, transmissão, acesso e o uso das informações. 

Na verdade, as aplicações para TI são tantas - estão ligadas às mais diversas áreas 

- que há várias definições para a expressão e nenhuma delas consegue determiná-

la por completo. É a área de informática que trata a informação, organiza e 

classifica, de forma a permitir a tomada de decisão em prol de algum objetivo.                

         

 

1.2 Aspectos relevantes do mercado de importação de serviços de tecnologia 

 

            O setor de serviços de tecnologia é um dos mais abertos e competitivos do 

mercado brasileiro. Não há barreiras importantes à entrada de soluções 

estrangeiras. Padrões proprietários oriundos de outros países são bem aceitos e há 

receptividade do mercado interno a programas desenvolvidos no exterior. Longe de 

ser danoso, é um ambiente que obriga as empresas locais a competirem com o que 

há de melhor em tecnologia e a aderirem às práticas consagradas no mercado 

internacional. 
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No entanto, uma estratégia da nação para promover o setor implica a criação de 

instrumentos bastante específicos, diferenciados em relação aos que se aplicam 

usualmente ao fomento de atividades industriais. Tais instrumentos, que vão da 

qualificação na gestão de projetos de grande porte à oferta de capital de risco, ainda 

são incipientes. A política de informática, conduzida por três décadas, não foi capaz 

de tratar o software com a mesma ênfase dada à fabricação de equipamentos. 

            Por ter características inerentes a uma atividade de serviço, o 

desenvolvimento de software é pouco afetado por políticas de incentivos fiscais 

voltadas à indústria eletroeletrônica, tais como a redução de impostos federais 

indiretos, pois incide sobre a atividade tributos estaduais e municipais importantes. 

Além disso, o sistema de preferências na compra de bens de informática hoje 

adotado pelo governo não beneficia os programas de computador nacionais, pois 

admite prática de venda casada de equipamentos e programas, de compensações 

entre licenciamento, manutenção e suporte do software contratado e de seleção de 

aplicativos baseada em critérios de participação de mercado. 

As contribuições oferecidas ao Conselho por alguns dos mais destacados 

estudiosos do tema apontam três iniciativas prioritárias para mudar a dinâmica do 

setor: a criação de uma política industrial para o software que assegure 

independência tecnológica ao país, a definição da natureza dos tributos aplicáveis e 

das vantagens e isenções a serem garantidas a pequenas e médias empresas do 

setor, e o uso do poder de compra para apoiar a indústria de software nacional. 

 

 

1.3 Aspectos relevantes do mercado de exportação de serviços de tecnologia 

 

            O mercado internacional de software oferece oportunidades privilegiadas, e o 

Brasil é um dos poucos países em condições de competir no setor. Dispomos de 

tecnologia, de espírito crítico e de criatividade. Nossas vantagens comparativas 

dependerão, porém, das condições oferecidas para a formação de mão-de-obra, 

para captação de recursos financeiros e viabilização de projetos de elevado valor 

agregado. 

Entre os entraves ao crescimento da indústria de software no país, aponta-se a 

insegurança jurídica a que a atividade estaria sujeita, em especial quanto à 
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indefinição da natureza tributária dos programas de computador. Há também, uma 

despreocupação com a promoção de programas de computador concebidos e 

produzidos no país. Inexistem, enfim, instituições que viabilizem em grande escala o 

custeio do desenvolvimento, do teste e da colocação no mercado internacional, de 

programas nacionais. 
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CAPÍTULO 2 – Conceitos Tributários 

 

2.1  Imposto de Importação 

             

            O Imposto de Importação (II) é uma tarifa alfandegária brasileira. É 

um imposto federal, ou seja, somente a União tem competência para instituí-lo 

(Art.153, I, da Constituição Federal). O fato gerador do Imposto de Importação 

ocorre quando da entrada de produtos estrangeiros no território nacional. No 

entanto, se um produto estrangeiro ingressa no país com a finalidade de retornar 

para o exterior dentro de um prazo certo, o lançamento do tributo fica suspenso até 

ser dispensado no caso de serem cumpridas as condições estipuladas para o 

retorno do produto ao exterior dentro do prazo, ou até que sejam descumpridas as 

condições, ocasião em que o imposto deve ser lançado com a alíquota que estava 

em vigor na data do registro da Declaração de Importação no Siscomex. O 

contribuinte do imposto é o importador, ou quem a ele a lei equiparar. Em alguns 

casos, o contribuinte é o arrematador.  

A alíquota utilizada depende de ato infralegal, ou seja, decreto presidencial, pois 

sendo extrafiscal não está totalmente sujeito ao principio da legalidade(art. 150, I da 

CF/88), de maneira que o imposto deve ser obrigatoriamente instituído por Lei 

ordinária federal, mas a fixação de alíquotas pode ser realizada por ato normativo do 

poder executivo (legalidade mitigada). A base de cálculo, quando a alíquota for "ad 

valorem" é o valor aduaneiro apurado segundo as normas do Acordo Geral sobre 

Tarifas e Comércio (GATT). 

A função do Imposto de Importação é puramente econômica, ou regulatória. Por 

essa razão, a Constituição previu que este imposto não precisa obedecer 

ao princípio da anterioridade, ou seja, alterações nas alíquotas podem valer para o 

mesmo exercício financeiro (ano) em que tenha sido publicada a lei que o aumentou.  

 

 

2.2  Imposto de Exportação 

 

            Segundo a Constituição Federal (art. 153, II), o Imposto de Exportação é de 

competência exclusiva da União. Tem como fato gerador a saída de produto 

nacional ou nacionalizado do território nacional. Uma de suas características é a 

cobrança com função fiscal e regulatória, não só na medida em que se presta a 

arrecadação, mas também de acordo com a variação de suas alíquotas, à disciplina 

do fluxo de exportação.   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Importa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tarifa_alfandeg%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_tributos_do_Brasil#Impostos_federais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_(Brasil)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1988
http://pt.wikipedia.org/wiki/Siscomex
http://pt.wikipedia.org/wiki/Al%C3%ADquota
http://pt.wikipedia.org/wiki/Principio_da_legalidade
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Legalidade_mitigada&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Base_de_c%C3%A1lculo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ad_valorem&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ad_valorem&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acordo_Geral_sobre_Tarifas_e_Com%C3%A9rcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acordo_Geral_sobre_Tarifas_e_Com%C3%A9rcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADpio_da_anterioridade
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O imposto de exportação não se sujeita ao princípio da anterioridade, podendo ser 

alterado no mesmo exercício financeiro. É facultado ao Poder Executivo, atendidas 

as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas do IE.   

No CTN - Código Tributário Nacional, encontramos as regras e as disciplinas para o 

imposto em seus artigos 23 a 28. Na legislação ordinária, temos o Decreto-lei nº. 

1.578/77, que dispõe sobre o imposto de exportação. 

  

FATO GERADOR DO IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO  

 

            O imposto, de competência da União, sobre a exportação, para o 

estrangeiro, de produtos nacionais ou nacionalizados tem como fato gerador a saída 

destes do território nacional – Art. 23 do CTN.  

O fato gerador se caracteriza com o fato material da saída de produto nacional, ou 

nacionalizado, para outro país, qualquer que seja a finalidade de quem remete, e 

não com o negócio jurídico da compra e venda do exportador para o estrangeiro. 

Com exceção dos casos pessoais, como bagagens, estabelecidos no art. 23 do CTN 

e Art. 1º do Decreto-Lei nº 1.578/77, não importa que se trate de doação ou 

mercadoria do próprio remetente, o fato da saída pra fora do país ocasiona o fato 

gerador. Considera-se ocorrido o fato gerador no momento da expedição da Guia de 

Exportação ou documento equivalente.  

O Poder Executivo relacionará os produtos sujeitos ao imposto.  

 

BASE DE CÁLCULO  

            A base de cálculo do imposto é o preço normal que o produto, ou seu similar, 
alcançaria, ao tempo da exportação, em uma venda em condições de livre 
concorrência no mercado internacional, observadas as normas expedidas pelo 
Poder Executivo, mediante ato do Conselho Monetário Nacional. O preço à vista do 
produto, FOB ou posto na fronteira, é indicativo do preço normal. Quando o preço do 
produto for de difícil apuração ou for susceptível de oscilações bruscas no mercado 
internacional, o Poder Executivo, mediante ato do Conselho Monetário Nacional, 
fixará critérios específicos ou estabelecerá pauta de valor mínimo, para apuração de 
base de cálculo. Para efeito de determinação da base de cálculo do imposto, o preço 
de venda das mercadorias exportadas não poderá ser inferior ao seu custo de 
aquisição ou produção, acrescido dos impostos e das contribuições incidentes e de 
margem de lucro de quinze por cento sobre a soma dos custos, mais impostos e 
contribuições. A lei pode adotar como base de cálculo a parcela do valor ou do preço 

http://www.portaltributario.com.br/legislacao/art23a28doctn.htm
http://www.portaltributario.com.br/legislacao/decretolei1578_77.htm
http://www.portaltributario.com.br/legislacao/decretolei1578_77.htm
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excedente de valor básico, fixado de acordo com os critérios e dentro dos limites por 
ela estabelecidos. 

ALÍQUOTAS  

            A alíquota do imposto é de 30%, facultado ao Poder Executivo reduzi-la ou 

aumentá-la, para atender aos objetivos da política cambial e do comércio exterior.   

Em caso de elevação, a alíquota do imposto não poderá ser superior a 150%.   

O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as 

alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da 

política cambial e do comércio exterior.   

Devido ao fato de que o equilíbrio da balança comercial depende fundamentalmente 

do esforço de exportação e que o imposto é extrafiscal, o imposto é minimamente 

exigido, sendo comum o uso da alíquota zero, pois o fator constitutivo do dever 

tributário não está na sua hipótese de incidência (ou fato gerador), mas sim, no 

mandamento da norma de tributação. 

CONTRIBUINTE 

            Contribuinte do imposto é o exportador ou quem a lei a ele equiparar, 
considerada qualquer pessoa que promova a saída de produtos do território 
nacional, podendo também a lei equiparar terceiro ao exportador. (art. 27 do CTN e 
art. 5º do Decreto-Lei nº. 1.578/77). 

LEGISLAÇÃO SUBSIDIÁRIA 

            No que couber, aplicar-se-á, subsidiariamente, ao imposto de exportação a 
legislação relativa ao imposto de importação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

CAPITULO 3 – Tributos na importação e exportação de serviços de tecnologia 

  

3.1 Tributos na importação de serviços de tecnologia 

 

           De acordo com a legislação brasileira, seis tributos podem incidir sobre a 

importação de serviços, que são:  

• Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF; 

• Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE – Remessas para 

o Exterior); 

• Programa de Integração Social – PIS 

• Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS; 

• Imposto Sobre Operação Financeira – IOF – Câmbio; 

• Imposto Sobre Serviços de Qualquer natureza – ISSQN; 

 

 

 

Jurisprudência (STJ): 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.034.590 - SP (2008/0072969-6) 

RELATORA: Ministra Eliana Calmon 

AGRAVANTE: Fazenda do Estado de São Paulo 

PROCURADOR: Márcia de Oliveira Ferreira Aparício e Outros(s) 

AGRAVADO: IG Internet Group do Brasil Ltda 

ADVOGADO: Fábio Rosas e Outro(s) 

DECISÃO:  

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO ESPECIAL – Serviço 

prestado pelos provedores de internet - LEI 9.472/97 – ICMS  – 

Não-Incidência – Precedentes. 

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu recurso especial 

interposto, com base na alínea "a" do permissivo constitucional, no qual, a recorrente 

aponta violação ao art. 2º, inciso III, da LC 87/96, sustentando, em síntese, que o 

serviço realizado pelos provedores é serviço de comunicação por isso deve incidir o 
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ICMS. Sustenta o agravo, que estão presentes os pressupostos de admissibilidade 

do recurso, merecendo reforma a decisão impugnada. 

DECIDO: 

(...........................) 

Sintetizando, temos conclusões das comissões formadas por ilustres tributaristas, 

publicadas no Boletim de Direito Municipal n. 1, ed. 2002: 

Respostas às questões formuladas pela Comissão Organizadora: 

1) (.......................) 

2) A aquisição de software através do sistema de download, realizada por usuário 

localizado no Brasil e site localizado no exterior, é passível de tributação pelo ICMS 

(compra de mercadoria) e II (entrada no País de bem/serviço estrangeiro)? Em caso 

positivo, seria possível à autoridade tributária identificar os fatos geradores dos 

tributos, assim como fiscalizar o recolhimento destes impostos? 

"A aquisição de software por encomenda não é passível de tributação, quer pelo 

ICMS, quer pelo Imposto de Importação, por não se estar diante de mercadoria ou 

produto”. 

“A importação do chamado software de prateleira por meio de download não se 

sujeita à tributação pelo ICMS ou pelo Imposto de Importação, porque o software em 

si não consubstancia mercadoria ou produto." 

 

 

Jurisprudência (TRF2): 

 

TRF-2 - AC - APELAÇÃO CIVEL - AC 201251010085490 

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. SOFTWARE. REMESSA EXTERIOR. 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. COMPENSAÇÃO. LEGITIMIDADE. 

 

Processo: AC 201251010085490 

Relatora: Desembargadora Federal Lana Regueira 

Julgamento:  09/04/2013 

Órgão Julgador: Terceira Turma Especializada 

Publicação:  17/04/2013 

Ementa 
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TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. SOFTWARE. REMESSA EXTERIOR. 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. COMPENSAÇÃO. LEGITIMIDADE. 

 

1. Reconhecido ser indevida a retenção do imposto de renda incidente sobre a 

remessa de valores para pagamento de software de prateleira, devida na 

compensação/restituição do credito tributário. 

 

2 - Na hipótese, o sujeito passivo, que tem a obrigação, decorrente de lei, de 

recolher o imposto de renda devido na fonte, nos casos em que efetua remessa de 

valores para o exterior para pagamento de produtos importados, tem legitimidade 

para repetir o indébito. 

 

3 - Recurso provido. 

 

Decisão 

 

A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do 

Relator. 

 

 

3.1.1 Incentivos fiscais na importação de serviços de tecnologia 

 

            De acordo com o Artigo segundo do Decreto Nº 5.713 DE 02.03.2006, no 

caso de venda ou de importação de serviços destinados ao desenvolvimento, no 

País, de software e de serviços de tecnologia da informação, fica suspensa a 

exigência: 

I) da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta 

auferida pela prestadora de serviços, quando tomados por pessoa jurídica 

beneficiária do REPES; 

II) da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, para 

serviços importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária do REPES.               

Importante: para fins deste item, o percentual de exportação a que se refere o artigo 
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2º, da Lei 11.196/2005, será apurado considerando as vendas efetuadas no ano-

calendário subsequente ao da prestação do serviço adquirido com suspensão. 

 

            REPES (Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de 

Serviços de Tecnologia da Informação) - de acordo com o Artigo 2º da Lei 

11.196/2005, é beneficiária do REPES a pessoa jurídica que exerça 

preponderantemente as atividades de desenvolvimento de software ou de prestação 

de serviços de tecnologia da informação e que, por ocasião da sua opção pelo 

REPES, assuma compromisso de exportação igual ou superior a 50% (cinquenta por 

cento) de sua receita bruta anual decorrente da venda dos bens e serviços de que 

trata esse artigo. 

 

            Observação: A Confederação nacional da indústria (CNI) encontrou seis 

distorções que tornam as operações de contratação de serviços no exterior 

desnecessariamente custosa. Abaixo, são sistematizadas cada uma dessas 

distorções, bem como apresentadas recomendações de políticas com o intuito de 

reduzir a carga incidente e consequentemente melhorar as condições de 

competitividade das empresas: 

 1ª - Inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE-Remessas exterior. 

Recomendação: edição de lei, decreto, instrução normativa ou ato declaratório 

interpretativo por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil, declarando que a 

base de cálculo da CIDE--Remessas ao exterior é o valor efetivamente remetido ao 

exterior a título de pagamento pela importação dos serviços. 

2ª - Inclusão do IRRF, ISSQN-Importação, PIS-Importação e COFINS-importação na 

base de cálculo de PIS-Importação e COFINS-Importação.  

Recomendação: alteração do art. 7º, II da Lei nº 10.865/2004 para determinar que a 

base de cálculo de PIS-Importação e COFINS-Importação é o valor efetivamente 

remetido ao exterior a título de pagamento pela importação dos serviços. 

3ª - Não aplicação, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, do dispositivo dos 

tratados destinados a evitar a dupla tributação que trata dos “lucros das empresas” à 

remessa ao exterior de pagamento pela importação de serviços sem transferência 

de tecnologia. 
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Recomendação: revogação do Ato Declaratório nº 1/2000 e edição de ato 

declaratório interpretativo no sentido de que às remessas ao exterior a título de 

pagamento pela importação de serviços sem transferência de tecnologia aplicam-se 

as disposições relativas ao “lucro das empresas” presentes nos tratados destinados 

a evitar a dupla tributação. 

4ª - Incidência da CIDE-Remessas ao exterior sobre a remessa de valores ao 

exterior a título de pagamento pela importação de serviços técnicos que não 

implicam transferência de tecnologia.  

Recomendação: alteração da redação da Lei nº 10.168/2000, ou edição de ato 

declaratório interpretativo, em ambos os casos, tornando expresso que a CIDE-

remessa exterior incide apenas sobre as remessas de valores ao exterior a título de 

pagamento pela importação de serviços técnicos que impliquem transferência de 

tecnologia. 

5ª - (i) Não dedutibilidade das despesas incorridas na importação de serviços que 

implicam transferência de tecnologia das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no 

caso de o contrato não ser registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

e no Banco Central do Brasil e (ii) limitação dessa dedutibilidade quando os 

contratos não implicam transferência de tecnologia mas devem ser registrados no 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial por imposição desse órgão. 

Recomendação: alteração da legislação para desvincular a dedutibilidade das 

despesas incorridas na importação de serviços que implicam transferência de 

tecnologia do registro do contrato no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e 

no Banco Central do Brasil. Poderia ser proposto um novo critério, por exemplo, 

baseado na razoabilidade da despesa, a ser verificado em cada caso. Qualquer 

limite percentual ou de valor que seja fixo tende a tornar a aplicação da regra mais 

fácil, mas provavelmente injusta em muitos casos. 

6ª - Concessão de isenção do IOF-Câmbio somente para a operação de conversão 

monetária realizada para pagamento de bens importados  

Recomendação: concessão de isenção similar (mediante lei) ou redução da alíquota 

a zero (mediante Decreto) para a operação de conversão monetária realizada para 

pagamento de serviços. 
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3.2 Tributos na exportação de serviços de tecnologia 

 

            A incidência ou não de tributos na exportação de serviços é regulamentada 

na Legislação Tributária Brasileira (Lei Federal, Estadual e Municipal). Em razão da 

competência legal de cada órgão da Administração Pública, compete às Secretarias 

de Fazenda (Federal, Estadual e Municipal) tratar de temas relacionados à 

legislação tributária referente às operações no mercado interno e externo. Regra 

geral, as receitas de exportação de serviços para o exterior do País são beneficiadas 

por desonerações tributárias:  

• PIS/PASEP – contribuição para o PIS/PASEP não incidirá sobre as receitas 

decorrentes das operações de prestação de serviços para pessoa física ou jurídica 

residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas, 

conforme dispõe o artigo 5º da Lei 10.637/02.  

• COFINS – no que concerne à COFINS, atualmente a não incidência está 

prevista no artigo 6º da Lei 10.833/03, cujo pagamento represente ingresso de 

divisas; (Redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004).  

• IRPJ e CSLL – pelo fato de incidirem sobre o lucro, deverão ser tributados 

conforme a sistemática de apuração do lucro da empresa.  

• ISS – não incide sobre as exportações de serviços para o exterior do País, 

conforme o artigo 2º, I, da Lei Complementar 116/2003. Mas, também de acordo 

com a LC 116/2003, serão tributáveis os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo 

resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no 

exterior. Recomenda-se verificar com o Fisco Municipal as situações factuais 

específicas, pois o traço distintivo, que pode levar à desoneração do ISSQN sobre a 

exportação de serviços, reside no local onde se deve dar como verificado o 

resultado da sua prestação.  

• REPES (Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de 

Serviços de Tecnologia da Informação) – Art. 2º da Lei 11.196, de 21 de novembro 

de 2005, onde: É beneficiária do REPES a pessoa jurídica que exerça 

exclusivamente as atividades de desenvolvimento de software e de prestação de 

serviços de tecnologia da informação e que, por ocasião da sua opção pelo REPES, 

assuma compromisso de exportação igual ou superior a cinquenta por cento de sua 

receita bruta anual de venda de bens e serviços.  
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     - Para aderir ao REPES, a pessoa jurídica precisa comprovar sua regularidade 

fiscal em relação a todos os tributos e contribuições federais;  

     - Não pode ser beneficiária do REPES a pessoa jurídica que tenha suas receitas, 

no todo ou em parte, submetidas ao regime de incidência cumulativa da 

Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social — COFINS;  

     - É vedada a adesão ao REPES de pessoa jurídica optante do Sistema Integrado 

de pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de 

Pequeno Porte – Simples 

 

 

 

3.2.1 Incentivos fiscais para exportação de serviços de tecnologia 

  

            As empresas que exportam podem utilizar mecanismos que contribuem para 

uma diminuição dos tributos que normalmente são devidos nas operações no 

mercado interno, são chamados de incentivos fiscais. Os incentivos fiscais são 

benefícios destinados a eliminar os tributos incidentes sobre os produtos nas 

operações normais de mercado interno. Quando se trata de uma exportação, é 

importante que o produto possa alcançar o mercado internacional em condições de 

competir em preço e, por isso, ela pode compensar o recolhimento dos impostos 

internos: 

IPI - Os produtos exportados não sofrem incidência do Imposto Sobre Produtos 

Industrializados; 

ICMS - O Imposto Sobre circulação de Mercadorias e Serviços não incide sobre 

operações de exportações; 

COFINS - As receitas decorrentes da exportação, na determinação da base de 

cálculo da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social são excluídas; 

PIS - As receitas decorrentes da exportação são isentas da contribuição para o 

Programa de Integração Social; 

IOF - As operações de câmbio vinculadas à exportação (serve também para outros 

bens e serviços) têm alíquota zero no Imposto sobre Operações Financeiras 
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CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

            A presente monografia procurou analisar a incidência tributária na 

importação/exportação de serviços de tecnologia da informação, visando o enfoque 

nos pontos que possam passar maiores esclarecimentos para as empresas em 

relação aos possíveis benefícios no momento em que decidirem sobre a importação 

ou exportação de serviços de tecnologia. 

            Quanto à importação, podemos notar que de acordo com o Artigo segundo 

do Decreto 5.713/2006, no caso de importação de serviços destinados ao 

desenvolvimento, no País, de software e de serviços de tecnologia da informação, 

ficam suspensas as exigências da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 

incidente sobre a receita bruta auferida pela empresa prestadora de serviços desde 

que esses serviços tenham sido tomados por empresas beneficiárias do REPES 

(pessoas jurídicas que exerçam exclusivamente atividades de desenvolvimento de 

software e de prestação de serviços de tecnologia da informação, e que tenham 

assumido compromisso de exportação igual ou superior a 50% de sua receita bruta 

anual de venda de bens e serviços). 

O mesmo ocorre com as empresas beneficiárias do REPES, ou seja, essas 

empresas também ficam suspensas da exigência das Contribuições do PIS/PASEP 

e COFINS importação para serviços diretamente importados por elas.  

             Também é de suma importância para as empresas, estarem atentas para as 

decisões governamentais relacionadas às distorções elencadas pela Confederação 

nacional da Indústria (CNI) e que tornam as operações de contratação de serviços 

no exterior, desnecessariamente custosas (ver “Observação” na página 17). 

 

            Na exportação de serviços de tecnologia da informação, temos como regra 

geral que as receitas desses serviços são beneficiadas por desoneração tributária, 

mas é importante observar que a incidência ou não de tributos na exportação de 

serviços é regulamentada na Legislação Tributária Brasileira (Lei Federal, Estadual e 

Municipal). Uma grande vantagem para as empresas que exportam é que elas 

podem utilizar mecanismos que contribuem para uma diminuição dos tributos que 

normalmente são devidos nas operações do mercado interno, e são chamados de 

“Incentivos Fiscais”, que são proporcionados pelo governo brasileiro para que os 
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produtos das empresas do Brasil possam alcançar o mercado internacional em 

condições de competir em preços e tais incentivos fiscais estão relacionados no item 

“3.2.1” desse documento. 

 

            Para finalizar, é necessário esclarecer que o presente trabalho não atinge 

todas as questões relacionadas à incidência tributária na importação e exportação 

de serviços de tecnologia da informação, mas que o resultado desse estudo sirva de 

ponto inicial para um aprendizado contínuo em matéria tributária relacionada com o 

tema apresentado. 
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