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SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 231, DE 15 DE JULHO DE 2019 

Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou 
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF 

RECURSOS PROVENIENTES DE EXPORTAÇÕES. MANUTENÇÃO NO 
EXTERIOR. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. 

Não incide IOF quando da manutenção de recursos em moeda 
estrangeira em instituição financeira fora do país, relativos aos recebimentos 
de exportações brasileiras de mercadorias e de serviços para o exterior, 
realizadas por pessoas físicas ou jurídicas. Nesta situação, não há liquidação de 
contrato de câmbio e, portanto, não se verifica a ocorrência do fato gerador do 
imposto conforme definido no art. 63, II do Código Tributário Nacional (CTN) e 
no art. 11 do Decreto 6.306, de 2007. 

OPERAÇÕES DE CÂMBIO RELATIVAS AO INGRESSO NO PAÍS DE 
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. ALÍQUOTA ZERO. 

a) No caso de operações de câmbio relativas ao ingresso no país de 
receitas de exportação de bens e serviços, há a incidência do IOF, à alíquota 
zero, conforme expressa previsão no art. 15-B, I, do Decreto nº 6.306, de 2007. 

b) No entanto, para a incidência da alíquota zero devem ser 
observados a forma e os prazos estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional 
-CMN e pelo Banco Central do Brasil - BCB, independentemente de os recursos 
terem sido inicialmente recebidos em conta mantida no exterior, conforme 
autoriza a legislação pátria. 

c) Nos termos da legislação vigente (art. 16-A da Resolução CMN nº 
3.568, de 2008, e do art. 99 da Circular BCB nº 3.691, de 2013), para que se 
caracterize como operação de câmbio relativa a ingresso no país de receitas de 
exportação de bens e serviços, na forma do art. 15-B, I, do Decreto nº 6.306, 
de 2007: 

c.1) O contrato de câmbio de exportação deverá ser celebrado para 
liquidação pronta ou futura, prévia ou posteriormente ao embarque da 
mercadoria ou da prestação do serviço, observado o prazo máximo de 750 
(setecentos e cinquenta) dias entre a contratação e a liquidação, bem como o 
seguinte: 

I - no caso de contratação prévia, o prazo máximo entre a 
contratação de câmbio e o embarque da mercadoria ou da prestação do serviço 
é de 360 (trezentos e sessenta) dias; 



II - o prazo máximo para liquidação do contrato de câmbio é o último 
dia útil do 12º mês subsequente ao do embarque da mercadoria ou da prestação 
do serviço. 

c.2) Para os contratos de câmbio de exportação, no caso de 
requerimento de recuperação judicial, ajuizamento de pedido de falência do 
exportador ou em outra situação em que fique documentalmente comprovada 
a incapacidade do exportador para embarcar a mercadoria ou para prestar o 
serviço por fatores alheios à sua vontade, o embarque da mercadoria ou a 
prestação do serviço pode ocorrer até 1.500 (mil e quinhentos) dias a partir da 
data de contratação da operação de câmbio, desde que o prazo entre a 
contratação e a liquidação do contrato de câmbio não ultrapasse 1.500 (mil e 
quinhentos) dias. 

ESTA SOLUÇÃO DE CONSULTA REFORMA A SOLUÇÃO DE CONSULTA 
COSIT Nº 246, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018. 

Dispositivos Legais: Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964; Lei nº 
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN); Lei nº 
8.894, de 21 de junho de 1994; e Lei nº 11.371, de 28 de novembro de 2006; 
Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007; Resolução CMN nº 3.568, de 29 
de maio de 2008; Circular BCB nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013. 
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