EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pagamentos e Recebimentos Internacionais
SISCOSERV, TRIBUTOS, ASPECTOS LEGAIS E CAMBIAIS

Como encarar os desaﬁos e oportunidades nas operações com o exterior?
Como parar de perder dinheiro e aproveitar as oportunidades?

0 (XX) 3003-0464
Faça ligação local de qualquer lugar do Brasil
Basta discar 0 + o DDD do seu estado + 3003-0464

https://siscoserv.online
siscoserv@wtmdobrasil.com
facebook.com/siscoserv

SERÁ QUE JÁ ENTENDEMOS OS RISCOS E DESAFIOS NAS
TRANSAÇÕES DE EMPRESAS DO BRASIL COM EMPRESAS E
PESSOAS DO EXTERIOR?

● Tributamos corretamente?
● Declaramos tudo como deveríamos?
● Quais riscos estamos correndo?
● Tem algo fora de Compliance?

www.siscoserv.online

COM LICENÇA
SENHOR,
TEM CERTEZA QUE
EU PRECISO
DECLARAR
NO SISCOSERV?
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E AS OPORTUNIDADES, SERÁ QUE ESTAMOS CIENTES?

● Utilizamos o meio de pagamento adequado?
● Quanto dinheiro estamos perdendo?
● Como economizar?
● É possível recuperar algum valor?
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SABIA QUE PAGAR
ERRADO PODE
CUSTAR OS OLHOS
DA CARA?
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[VÍDEO] ANTES DE DAR O PRIMEIRO PASSO:
DESCOBRINDO OS RISCOS E OPORTUNIDADES

www.siscoserv.online
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PERGUNTAS SOBRE OS RISCOS:
Fiscal: A empresa está declarando as operações de serviço para a RFB e MDIC no Siscoserv, DIRF/REINF?
•

Se não está declarando tem um problema sério, levantar suspeitas sobre os motivos de não declarar, além de multa.

•

Se está declarando a pergunta é outra, e como estão os tributos destes serviços declarados?

•

Quem declara o que é pago/recebido via terceiros? (Agentes, despachantes, advogados, intermediários em geral)

Tributário: Está tributando certo? Como são calculados os tributos (Serviços: IR, IOF, CIDE, PIS, COFINS, ISS
•

Quem é responsável por essas respostas na empresa?

•

Os países que você paga/recebe, têm algum tratamento diferenciado pela RFB?

/ Mercadoria: II, IPI, PIS, COFINS)?

•

Tem acordo para evitar bitributação? Tem reciprocidade com o Brasil? É paraíso ﬁscal?

•

Quem cuida disso no fechamento da operação? Quem cuida disso na hora de pagar ou receber?

•

Como é feita a tributação dos pagamentos via terceiros?

Legal: O Compliance da empresa está de acordo com as Leis de PLD e Anticorrupção?
•

O Brasil tende a observar com atenção, através do COAF/MJ, RFB e Bacen, os pagamentos internacionais e seus riscos.

•

Os prestadores de serviço seguem as mesmas normas de Compliance da sua empresa? Qual é o risco atual?

Cambial e Financeiro: Quem guarda os dossiês comprovando as liquidações?
•

Câmbio: Quem classiﬁca a natureza de câmbio e o tipo de serviço? Quem veriﬁca os tributos que o banco não retém?

•

Cartão de Crédito: A operadora retém apenas o IOF, quem calcula e recolhe os demais tributos?

•

Pagamentos através de agentes (carga/viagem/arte/esporte), despachantes, advogados, intermediários, atravessadores:
•

Como ﬁca a comprovação de fechamento de câmbio? Qual o risco de compensação privada e impostos não recolhidos?
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PERGUNTAS SOBRE AS OPORTUNIDADES:
Cambial e Financeiro: Está usando o meio de pagamento certo? Quanto dinheiro está perdendo a cada pagamento?
•

Câmbio (perda de 1% a 5% do valor+ junto aos bancos)
•

•

Cartão de Crédito (perda de 10% a 15% do valor++ junto as operadoras de cartão)
•

•

Qual Spread da Taxa Cambial? Qual o valor das tarifas cobradas?

Qual o Spread cobrado? Já calculou a diferença de IOF? (6,38%)

Pagamentos através de agentes (carga/viagem/arte/esporte), despachantes, advogados,
intermediários, atravessadores:
•

Perda de 2% a 10% junto aos agentes e intermediários!

•

Qual a taxa de conversão utilizada? Qual o Spread cobrado? Como ﬁcam o recolhimento de tributos e as declarações? Como
ﬁca o contrato de câmbio? Quem ﬁca responsável por IR e IOF?

Tributário: Quanto imposto está pagando a maior? E a menor? Qual o risco ou a perda acumulada a cada 1 ou 5 anos?
•

Existe imposto a recuperar ou a recolher retroativamente?

•

Nas Exportações e Vendas de Serviço: Quanto imposto é recolhido a maior? (Perdas de 2% a 15%)

•

Nas Importações e Aquisições de Serviço: Quanto imposto é recolhido a menor? (Erros de 15% a 50%)

•

Nas Exportações de Mercadoria: Qual é a perda com os serviços mal contratados/faturados? (Perdas de 2% a 10%)

•

Nas Importações e Exportações de Mercadoria: Quanto em impostos na importação é recolhidos a maior?
•

R$ 2,00 a R$ 4,00 cada dólar de serviços mal contratados e mal faturados + perda de 2% a 10% em créditos tributários.
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DE QUAIS SERVIÇOS ESTAMOS FALANDO?
EM QUE CASOS PRECISAMOS DECLARAR NO
SISCOSERV, TRIBUTAR E OBSERVAR OS ASPECTOS
LEGAIS E CAMBIAIS?
Vamos entender um pouquinho melhor!
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1.1) PRIMEIRO PASSO [VÍDEO 1] :
ENTENDENDO MELHOR – EXEMPLOS DE SERVIÇOS
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MAS EU PAGO
NO BRASIL,
NÃO PRECISO
TRIBUTAR NEM
REGISTRAR NO
SISCOSERV!

www.siscoserv.online

Materiais Educativos:
eBook: Entendendo o Siscoserv

BAIXE GRÁTIS

Saiba mais sobre o Siscoserv de forma rápida e prática

eBook: Tributação na Importação e Exportação de Serviços
Entenda o impacto dos tributos nas compras e vendas
internacionais de serviços e intangíveis

BAIXE GRÁTIS

eBook: SISCOSERV no Combate ao Crime
Entendo os Impactos Legais e Cambiais das operações internacionais
de serviço e conheça a importante atuação do SISCOSERV no combate
aos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

BAIXE GRÁTIS
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E AS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DE MERCADORIA?
PRECISAM SER DECLARADAS?
AS MERCADORIAS NÃO, MAS E OS SERVIÇOS?
Vamos entender sobre os serviços internacionais que são contratados e quando
são passíveis de registro, mesmo em casos em que o pagamento ocorra no Brasil.
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1.2) PRIMEIRO PASSO [VÍDEO 2] - EXPORTADORES E IMPORTADORES:
ENTENDENDO MELHOR – FRETE INTERNACIONAL
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CONEXÃO DO SISCOSERV COM OS DEMAIS SISTEMAS E OBRIGAÇÕES
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2) SEGUNDO PASSO - MEDIR O IMPACTO PARA VOCÊ:

E O QUE VOCÊ TEM A VER COM ISSO?
Vamos entender sobre os serviços internacionais que são contratados e quando
são passíveis de registro, mesmo em casos em que o pagamento ocorra no Brasil.
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E O QUE EU TENHO A VER COM ISSO?
A RESPOSTA E O ENVOLVIMENTO VARIAM MUITO CONFORME OS ITENS A SEGUIR:

Primeiro pensar na sua empresa e no segmento de atuação dela:

1.

Há operações com o exterior passíveis de registro pela sua empresa?
• Sua empresa paga/recebe do exterior, diretamente ou por meio de terceiros?
• Os clientes da sua empresa no Brasil possuem operações a registrar?
•

•

Qual o envolvimento da sua empresa com as operações dos clientes?

•

Eles acreditam que é a sua empresa que precisa declarar?

•

Sua empresa se envolve no pagamento ou na operação do cliente com o exterior?

Depois pense no seu departamento / área:

2.

Sua área demanda ou consome serviços do exterior? Presta serviços para o exterior?
• Sua área se envolve no pagamento ou em operações de serviços com o exterior?
• Sua área atende clientes que possuem transações com o exterior?
•

Em seguida pense em você e no seu cargo / função na empresa:

3.

Em suas atividades, você se envolve em operações da empresa ou de clientes que gerem pagamentos ou
recebimentos de valores do exterior?
• Você faz parte de alguma etapa do processo de operações da empresa (ou de clientes) com o exterior?
Dependendo das respostas anteriores, você, sua área ou sua empresa podem precisar estudar o assunto
com mais atenção.
•
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VEJA O SEGMENTO QUE MAIS SE APROXIMA DO SEU:

ADVOGADOS

CONSULTORIAS

AGENTES DE CARGA

CONTADORES

HOTÉIS

CORRETORAS DE CÂMBIO

DESPACHANTES ADUANEIROS

EXPORTADORES

IMPORTADORES

TRADINGS
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3) TERCEIRO PASSO - DESCOBRIR COMO RESOLVER:

FAÇA UMA AVALIAÇÃO DA SUA EMPRESA
E DESCUBRA QUAL A MELHOR SOLUÇÃO PARA VOCÊ
Solicite nossa avaliação gratuita e
descubra o caminho mais adequado
para a sua empresa aproveitar as
oportunidades e se livrar dos riscos ao
efetuar pagamentos internacionais.
Agende uma avaliação gratuita
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4) QUARTO PASSO - TOMAR UMA DECISÃO:

RESOLVER O PROBLEMA!

SISTEMA GRATUITO

(3 MESES)

•

Até 10 registros gratuitos

•

Videoaula gratuita: como fazer registros

•

Videoaula gratuita: mapeamento de oportunidades

•

Guia de consultoria com perguntas para mapeamento

•

Diagnóstico de riscos e oportunidades

Testar grátis
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BAIXE ESSE E OUTROS MATERIAIS EM:

www.siscoserv.online/wtm-on-the-road

3003 0464
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Se tiver alguma dúvida, vem falar com a gente:
E-mail

Chat no Site

Telefone

WhatsApp

siscoserv@wtmdobrasil.com

www.siscoserv.online

(Seu DDD) 3003 0464

(47) 99983 5998
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