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À
Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização 
FENASEG
Rua Senador Dantas 74, 13º andar, Centro  RJ
At. : Dra. Maria Elena Bidino

Ref.: Tributos incidentes na atividade de resseguro – Resumo dos aspectos tratados
na reunião da Comissão de Resseguro ocorrida no dia 18 p.p.

Prezados Senhores,

Servimonos da presente para, a título de prómemória, das
questões tratadas na reunião da Comissão de Resseguro ocorrida no dia 18 p.p., da
qual participamos, registrar que, naquela oportunidade:
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a) foram discutidas as opiniões deste Escritório consubstanciadas nas
correspondências que lhes enviamos, nos dias 21 e 29.01.2008, a respeito do
tratamento tributário dispensado ao resseguradores local, eventual e admitido, bem
como ao escritório de representação do ressegurador admitido, analisando os
pontos controvertidos das consultas formalizadas pela Associação Brasileira das
Empresas de Resseguro à autoridades da administração tributária federal e
municipal;

b) opinamos no sentido de considerar que:

(i) a responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto de
renda incidente na fonte sobre os prêmios de resseguro devidos a ressegurador
estrangeiro é da seguradora brasileira ou do ressegurador local que contratar o
resseguro, ainda que o pagamento seja feito por intermédio de corretora de
resseguro e o seu valor transite por conta bancária dessa sociedade;
(ii) a obrigação de pagar o PIS e a COFINS incidentes sobre os prêmios de
resseguro devidos a ressegurador estrangeiro é da seguradora brasileira ou do
ressegurador local que contratar a operação, ainda que os correspondentes
pagamentos sejam feitos por intermédio de corretora de resseguro;

(iii) o contribuinte do IOF incidente, à alíquota de 0,38%, nas operações de
câmbio relativas à conversão (i) do valor do prêmio relativo a resseguro para
moeda nacional, se recebido em moeda estrangeira, ou para moeda estrangeira,
se recebido em moeda nacional, e (ii) do valor da indenização relativa a contratos
de resseguro ou retrocessão para moeda estrangeira, se recebido em moeda
nacional, ou para moeda nacional, se recebido em moeda estrangeira, é o
comprador ou vendedor de moeda estrangeira nas operações referentes às
transferências financeiras para o ou do exterior, respectivamente, podendo,
inclusive, ser a corretora de resseguro se os referidos valores transitarem por sua
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conta bancária, sendo a responsabilidade pela cobrança e recolhimento do
imposto da instituição financeira com a qual foi celebrado o contrato de
câmbio;

(iv) conforme nos manifestamos anteriormente, no caso de operação de
resseguro contratada com ressegurador admitido residente em país com tributação
1

favorecida, a alíquota de 25%, prevista no artigo 8º da Lei n.º 9.779/99 , deverá ser
aplicada sobre 8% do valor do prêmio pago, de acordo com a regra especial do
2

artigo 26 da Medida Provisória nº 2.15835/2001 ; e

(v) os municípios não poderão exigir o ISS sobre as operações de
resseguro, quer porque essa atividade não se confunde com prestação de serviço,
quer porque ela não consta da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar n.º
116/2003.

Por derradeiro, alguns dos presentes postularam que se estudasse a
viabilidade de postular isenção total do PIS e da COFINS incidentes sobre os
prêmios de resseguro pagos a ressegurador estrangeiro e redução a zero da
alíquota do IOF/Câmbio, nas situações acima descritas como sujeitas a esse
imposto, ficando ainda a Comissão de Resseguros incumbida de realizar
levantamento de

outras questões de

natureza

tributária

que

demandem

aclaramento.

1

“Art. 8º Ressalvadas as hipóteses a que se referem os incisos V, VIII, IX, X e XI do art. 1º da Lei nº
9.481, de 13 de agosto de 1997, os rendimentos decorrentes de qualquer operação, em que o
beneficiário seja residente ou domiciliado em país que não tribute a renda ou que a tribute à
alíquota máxima inferior a vinte por cento, a que se refere o art. 24 da Lei nº 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, sujeitamse à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de vinte e
cinco por cento.”
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"Art. 26. A base de cálculo do imposto de renda incidente na fonte sobre prêmios de resseguro
cedidos ao exterior é de oito por cento do valor pago. creditado, entregue, empregado ou remetido."
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Sendo o que nos cabia no momento, colocamonos à inteira
disposição de V. Sas. para prestar esclarecimentos adicionais que julgarem
necessários, bem como para auxiliálos na avaliação da melhor estratégia a ser
adotada quanto aos pleitos mencionados no parágrafo anterior e examinar as
demais outras questões de ordem tributária que serão levantadas pela Comissão de
Resseguro.

Atenciosamente,

Luiz Henrique Barros de Arruda

Alexandre Herlin
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