
Notícia da publicação da 10ª edição dos Manuais 

Foi publicada hoje, dia 23 de fevereiro de 2016, no Diário Oficial da União, a Portaria 

Conjunta RFB/SCS nº 219, de 19 de fevereiro de 2016, que aprova a 10ª Edição dos Manuais 

Informatizados dos Módulos Venda e Aquisição do Sistema Integrado de Comércio Exterior de 

Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (Siscoserv). 

A 10ª edição dos manuais contempla a divisão do Manual em 3 capítulos: 

a) O primeiro contém informações gerais e normativas sobre o sistema; 

b) O segundo explica como operar o sistema; e 

c) O terceiro contém cenários exemplificativos de registros no Siscoserv. 

Além disso, foram feitas as seguintes alterações: 

Alteração  

Página 

Módulo 

Venda 

Módulo 

Aquisição 

Sumário detalhado facilitando a consulta do usuário 1-2  1-2 

Desenhos ilustrativos com melhor qualidade facilitando a elucidação dos 

assuntos 

Ao longo 

do 

manual 

Ao longo 

do 

manual 

Uso do termo “serviços” para significar “serviços, intangíveis e outras 

operações que produzam variações no patrimônio”, com detalhamento em 

notas de rodapé, para simplificar a compreensão dos conceitos do Manual 

Ao longo 

do 

Manual 

Ao longo 

do 

Manual 

Manutenção do prazo de 3 meses para registro no Siscoserv (RVS/RAS) em 

caráter permanente, conforme Portaria MDIC nº 385, de 09 de dezembro de 

2015; Instrução Normativa RFB nº 1606, de 22 de dezembro de 2015; e 

Portaria Conjunta RFB / SCS n° 1820, de 23 de dezembro de 2015. 

6 6 

Atualização dos links de acesso às medidas legais dos mecanismos de 

apoio/fomento ao Comércio Exterior de Serviços e Intangíveis 
21-23 18-22 

Exclusão do PROSOFT pré e pós embarque da lista de mecanismos de apoio 

do Módulo Venda devido ao mecanismo não estar mais em vigor 
21 

Não se 

aplica 

Enumeração dos mecanismos de apoio/fomento ao Comércio Exterior de 

Serviços e Intangíveis aplicáveis ao Registro de Presença Comercial 
22-23 

Não se 

aplica 

Revisão do conceito de “Exportação Temporária” no Glossário 25 24 

Complementação do conceito de “Pagamento” no Glossário Não se 

aplica 
25 



Inclusão de nova funcionalidade “Motivo do não preenchimento do NIF” a 

ser disponibilizada 90 dias após a publicação dos manuais. 
35 35 

Inclusão de nova funcionalidade “Vinculação do Adquirente ao Vendedor” a 

ser disponibilizada 90 dias após a publicação dos manuais. 
36 36 

Inclusão de nova funcionalidade “Gastos Pessoais a Serviço do Empregador” 

a ser disponibilizada 90 dias após a publicação dos manuais. 

Não se 

aplica 
41 

Deslocamento da “Vinculação à Movimentação Temporária de Bens” do 

RF/RP para a operação a ser implantado 90 dias após a publicação dos 

manuais. 

42 e 66 43 e 66 

Exclusão da funcionalidade “Vinculação à Exportação de Bens” a ser 

efetivada 90 dias após a publicação dos manuais. 
43 44 

Inclusão de nova funcionalidade “Retificação do RF/RP” a ser disponibilizada 

90 dias após a publicação dos manuais. 
68 69 

Inclusão do Capítulo 3 – Cenários Exemplificativos de Registro no Siscoserv 106 97 

 

Cabe destacar que alinhado ao esforço de simplificação e transparência assumido pelo 

Governo Federal, as novas funcionalidades estão sendo antecipadas para que os usuários, 

especialmente da transmissão em lote, tenham tempo hábil para se adequar. 


