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O que muda 

•   Institui o REINTEGRA para exportadores 

•  Institui a obrigatoriedade da prestação de 
informações nas transações internacionais 
previstas na NBS 

•  Institui o Regime Geral de Origem 



REINTEGRA 
•   Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários 

para Empresas Exportadoras 

•  A quem se aplica? 
  Pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens 
manufaturados no país. 

•  Qual o benefício? 
•   Ressarcimento parcial ou integral do resíduo tributário 

federal existente na cadeia de produção. 
•  Até 3% sobre o valor das receitas de exportação a ser 

definido pelo Poder Executivo. 



REINTEGRA 

•  Bem manufaturado 
•   Bens constantes na TIPI 
•  Custo do insumo importado não ultrapasse o limite 

percentual do preço de exportação conforme legislação. 

•  Uso do benefício 
•  Compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos 

de tributos federais. 
•  Ressarcimento em espécie. 



REINTEGRA 

•   Vigência: a partir da sua regulamentação até 31/12/2012. 

•  Não aplicabilidade: 
•  Empresa comercial exportadora 
•  Bens que tenham sido importados 



INFORMAÇÕES AO MDIC – OPERAÇÕES 
INTERNACIONAIS - NBS 
•  NBS – Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e 

outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio 
•  Institui também as Nebs – Notas explicativas da NBS 
•  O Poder Executivo irá instituir. 

•  Prestação de informações ao MDIC  
•  A ser regulamentado pelo MDIC 
•  Transações entre residentes ou domiciliados no País e 

residentes ou domiciliados no exterior listados na NBS e que 
produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das 
pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados. 



INFORMAÇÕES AO MDIC – OPERAÇÕES 
INTERNACIONAIS - NBS 
•  Quem deve prestar as informações 

•  Pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no Brasil, 
que transfere ou adquire o intangível, inclusive os direitos de 
propriedade intelectual, por meio de cessão, concessão, 
licenciamento, ou por quaisquer outros meios admitidos em 
direito; 

•  Pessoa física ou jurídica ou o responsável legal do ente 
despersonalizado, residente ou domiciliado no Brasil, que 
realiza outras operações que produzam variações no 
patrimônio. 



REGIME GERAL DE ORIGEM 
•  Implantação das Regras de Origem  

•  Conforme previsto no Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e 
Comércio de 1994 (Gatt) 

•  Aplicação somente em instrumentos não preferenciais de 
política comercial, de forma consistente, uniforme e 
imparcial. 

•   Objetivo: 
•  Impedir a adoção de falsa declaração de origem para driblar 

as normas de antidumping instituídos pelo Brasil em alguns 
produtos. 

•  Início: 70 dias após a publicação da lei (23/02/2012). 



REGIME GERAL DE ORIGEM 
•  Responsabilidade pelas informações 

•  Exportador ou produtor. 
•  Importador é responsável solidário 

•   Não comprovação da origem - consequencias: 
•  Indeferimento da licença de importação. 
•  Secex – estenderá a medida às importações de mercadorias 

idênticas de outros exportadores ou produtores do mesmo país ou 
de outros países que não compram com as regras de origem. 

•  Multa de 30% sobre o valor aduaneiro da mercadoria. 
•  Produtos com restrição quantitativa – sem comprovação de origem 

declarada – obrigatoriedade de devolver o produto. Multa de R$ 5 
mil por dia até a devolução. 

•  Mantém os direitos de cobrança do antidumping pela RFB 



REGIME GERAL DE ORIGEM 
•  País de origem da mercadoria produzida ou transformada 

•  Produzida – produtos de origem vegetal, animal, mineral, 
produzidas a bordo de barcos-fábrica, obtidas do espaço 
extra-terrestre, dentre outros especificados no art. 31. 

•  Aquele onde houver recebido a transformação 
substancial. 

•  Os produtos em que forem utilizados materiais não 
originários do país, quando resultantes de um processo de 
transformação que lhes confira uma nova individualidade 
(alteração dos primeiros 4 dígitos da codificação de 
mercadorias do SH). 

•    



REGIME GERAL DE ORIGEM 
•  Comprovação da Origem – mediante apresentação pelo 

exportador/produtor ou pelo importador de informações quanto: 
•  Localização do estabelecimento produtor 
•  Capacidade operacional 
•  Processo de fabricação 
•  Matérias-primas constituttivas 
•  Indice de insumos não originários utilizados na obtenção do 

produto. 

•  Possibilidade de realização de diligência ou fiscalização no 
estabelecimento produtor ou exportador. 



CONCLUSÕES 
•  Mudança nas relações comerciais internacionais do Brasil. 
•  Maior controle e barreiras às importações de produtos 
•  Favorecer as exportações -> equilíbrio da balança 

comercial. 
•  Antes de iniciar a importação, avaliar se os seus produtos 

são passíveis de controle de origem. 
•  Antecipar-se junto ao produtor/exportador. Recomendável 

estabelecer um contrato de responsabilidade deste, devido 
a responsabilidade solidária do importador. 

•  Dependendo dos reflexos nos negócios, fundamental um 
plano estratégico envolvendo planejamento de logística, 
produção e planejamento tributário. 



Agradecemos sua participação e atenção! 


