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Legislação 

Medida Provisória 
540/2011 

Decreto 
7.633/2011 

Lei 
12.546/2011 

Instrução 
Normativa 
1.224/2011 

Institui o benefício às produtoras em 
exportações que apresentem percentual 
máximo de material importado 

Regulamentou o benefício do Reintegra 
estabelecendo percentual de 3% sobre 
exportações e incluindo vendas para ECE 

Sancionou o benefício ressaltando o objetivo 
de reintegrar os Custos Tributários federais 
residuais  

Altera IN 900 sobre a disciplina da restituição 
e compensação de tributos administrados 
pela RFB 
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(A) A menção no Decreto 7.633 e na Lei 12.546 quanto ao Custo Tributário residual das 

cadeias de produção, ressalta a intenção da administração fiscal em incentivar as 

exportações brasileiras.                                                                                  .  

 

Uma vez que não é possível identificar o valor dos tributos incidentes na cadeia de 

produção, com exceção daqueles em que é possível tomar o crédito, parte do valor 

exportado não representaria receita da pessoa jurídica exportadora. 

(B) O procedimento estabelecido pela Medida Provisória 540/11 permite que, a pessoa 

jurídica produtora exportadora, compense os tributos federais ou solicite o 

ressarcimento dos mesmos, tomando até 3% do valor exportado. 

 

 

 

 

 

Objetivo do Benefício 

(A) (B) 

Pessoa Jurídica 
produtora 

exportadora 

Cadeia anterior à produção da pessoa jurídica 
exportadora, envolve, entre outros, matérias 

primas, transporte e gastos trabalhistas   
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Situação que possibilita o REINTEGRA 

Aquisições de insumos no 

mercado interno 

Aquisições de insumos no 

mercado externo 

Pessoa Jurídica  
Produtora Exportadora 

Exportações Diretas 

Exportações por Empresa 

Comercial Exportadora 

Caso o valor dos 

insumos importados seja 

inferior ao percentual da 

receita de venda do bem 

destinado ao mercado 

externo... 

… a pessoa jurídica 

produtora poderá utilizar 

3% da receita de venda 

como crédito contra 

tributos federais ou 

solicitar resarcimento.  



© 2012 Deloitte Touche Tohmatsu 

Requisitos para obter o Benefício 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos da condição dos insumos importados 

Aquisições de insumos no mercado interno 

Aquisições de insumos no mercado externo 

De Acordo com o Decreto 7.633/11 – Artigo 2º  

• O bem manufaturado no País, cujo custo total de insumos importados não 
ultrapasse o limite percentual do preço de exportação. 40% e 65% 
dependendo do NCM, o anexo único do Decreto apresenta a lista de NCMs 
beneficiados. 

• Os insumos originários dos demais países integrantes do MERCOSUL que 
cumprirem os requisitos do Regime de Origem, serão considerados 
nacionais.  

• O custo de insumos importados é seu valor aduaneiro adicionado do 
Imposto de Importação e do Adicional sobre Frete para Renovação da 
Marinha Mercante.   

• No caso de insumo importado adquirido de empresa importadora será 
considerado o custo final de aquisição do produto colocado no armazém do 
fabricante exportador.  
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Aspectos da condição dos produtos exportados 

Exportações Diretas 

Exportações por Empresa Comercial Exportadora 

De Acordo com o Decreto 7.633/11 – Artigo 2º  

• O valor será calculado mediante a aplicação do percentual de 3% sobre 
a receita decorrente da exportação de bens produzidos pela pessoa 
jurídica. 

• Receita decorrente da exportação correspondente ao: valor da 
mercadoria no local de embarque, no caso de exportação direta; ou, 
valor da nota fiscal de venda para empresa comercial exportadora, no 
caso de exportação via ECE.  



Procedimentos para auferir o Benefício 



© 2012 Deloitte Touche Tohmatsu 

Procedimentos para auferir o Benefício 

11  

O valor do benefício deve dever ser auferido por produto, sendo que a pessoa jurídica 

poderá se utilizar deste para: 

 

• Solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou 

 

• Efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a 

tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

 

O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação serão admitidos 
após: 
 
• O encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e 
 
• A averbação do embarque.  

 
Benefício via PER/DComp ou Pedido de Ressarcimento.  

 

 

 

 

 

 

Condições 
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Para a compensação ou o ressarcimento do valor apurado no REINTEGRA, a pessoa 

jurídica deverá declarar que o percentual de insumos importados não ultrapassou o 

limite.  

 

• Empresa deverá manter histórico para comprovar o percentual máximo de insumos 

importados; e 

 

• A análise deverá ser feita por NCM. 

 

O Decreto 7.633 foi publicado em 01 de dezembro de 2011, com vigência a partir da 

publicação e aplicação sobre exportações realizadas até 31 de dezembro de 2012. 

 

Exclusivamente sobre as ECE, caso a comercial exportadora revender a mercadoria no 

mercado interno, ou não realizar a exportação em prazo de 180 dias, será obrigada a 

recolher o valor do benefício atribuído a empresa produtora exportadora.   

 

 

 

Obrigações e Período 
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Identificação as exportações passíveis do benefício e avaliação se estas 
cumprem com as determinações para obter o crédito ou ressarcimento. 
 

Identificação das exportações, 
e vendas no mercado interno 
para comerciais exportadoras 

passiveis do benefício 

Verificação da Nomenclatura 
Comum do Mercosul (NCM) dos 

itens exportados 

Identificação das matérias 
primas que compõem a 

produção do item exportado 

Análise do valor importado, 
considerando a possibilidade de 

extração de informação 
adicional 

Verificação do consumo das 
matérias primas importadas 
que incorreram no custo de 

produção dos itens exportados 

Seleção dos produtos 
exportados que atendem os 

requisitos do benefício 

Cálculo do valor a ser utilizado como 
crédito ou solicitado o ressarcimento 

Avaliação do REINTEGRA 



Riscos, controvérsias e benefícios relacionados 
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O anexo único do Decreto 7.633 apresenta os NCMs para qual o benefício se aplica, as 

exclusões e o percentual máximo de insumos importados. 

 

• Dentre os produtos excluído do benefício estão: animais vivos, a maior parte dos 

alimentos de origem animal e vegetal, bem como seu substrato, derivados de petróleo, 

matérias fibrosas celulósicas, fertilizantes, entre outros;  

 

• A grande maioria dos produtos apresenta limite de insumos de 40%, dentre os 

produtos que apresentam limite de 65%, destes podemos destacar: relógios, 

eletroeletrônicos e farmacêuticos; e 

 

• Muitos dos grupos de NCM apresentam limitações específicas, excluindo produtos do 

possível benefício. 

 

Em decorrência dessas peculiaridades, a análise do valor deve ser antecedida pela 

determinação dos produtos exportados pela empresa que estão listados. 

Produtos Listados 
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Para a determinação dos produtos, cujas exportações possam gerar o benefício, é 

necessário auferir se o percentual de insumos importados não ultrapasse os limites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Valor Aduaneiro, Imposto de Importação e Adicional de Frete para Renovação da 

Marinha Mercante encontram-se dispostos na Declaração de Importação. 

Valor dos Insumos Importados 

40% ou 65% 

Produto fora  

do Benefício 

Produto incluso no 

Benefício 

A legislação do REINTEGRA 
não apresenta margens de 
diferença em que o 
percentual possa ser aceito. 
Caso o valor ultrapasse o 
limite, mesmo que de forma 
pouco material (0,01% 
maior), o produto não 
deverá ser considerado.  

Custo de Aquisição 

Valor Aduaneiro, 
Imposto de 
Importação e AFRMM  

Valor CIF 

Valor FOB 
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Ademais da solicitação do ressarcimento ou da compensação dos tributos federais, o 

contribuinte também deverá proceder com a contabilização do montante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custo da Venda - contabilização do REINTEGRA 

 

A legislação que trata do REINTEGRA apresenta o fundamento da contabilização do 

benefício. Considerando que o principio é o de ressarcir, a pessoa jurídica produtora 

exportadora do custo tributário residual, o REINTEGRA poderia ser aludido ao crédito 

tomado na aquisição de matéria prima no mercado nacional. (Lei 12.546 –Arts 1º e 2º) 

 

 

Contabilização do Benefício 

Receita Operacional 

Dedução de Receita (tributos) 

Custo da Venda 

Despesas (redutor) 

Receita não Operacional 

 

O valor do REINTEGRA deverá ser 
contabilizado no período, de forma que 
afetará o resultado econômico e a base 
de cálculo do Imposto de Renda e da 
Contribuição Social. 
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Apuração dos ajustes de preços de transferência nas 
exportações, quando da aplicação do método CAP 

Avaliação da Dispensa de Comprovação da Lucratividade 
(Safe Harbor Artigo 36 da IN 243/02) 

Produtos importados para produção nacional e 
destinados ao mercado externo são passíveis do 
benefício do Draw-Back isenção 

Outros Benefícios 
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