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Alterações propostas – MP nº 563/2012 
Preço de Revenda Menos Lucro - PRL 
 
Metodologia 

• Unificação da sistemática de cálculo – importação destinada a 
revenda ou produção. 

• Critério adotado:  metodologia de cálculo do PRL-60 definida na IN 
243/02. 

• Bem importado utilizado na revenda e produção, de um ou mais 
bens -  preço parâmetro será  a média ponderada de acordo com as 
destinações do item importado. 
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Alterações propostas – MP nº 563/2012 
Preço de Revenda Menos Lucro - PRL 
 
Apuração do preço parâmetro 

• O preço parâmetro deve ser apurado com base nos preços de venda 
no período em que os produtos forem baixados dos estoques para o 
resultado. 

• Potencial impacto negativo no caso de produtos que entrem em 
processo de declínio de preços. 

 

Serviços 

• Introduzida previsão expressa de aplicação do método no caso de 
serviços utilizados na produção de outro bem ou serviço. 
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Alterações propostas – MP nº 563/2012 
Preço de Revenda Menos Lucro - PRL 
 
Frete, seguro e Imposto de Importação 

• Não integram o custo: 

• Frete e seguro cujo ônus tenha sido assumido pelo importador e 
contratados de: 

• de pessoas não vinculadas e 

• de pessoas não residentes ou domiciliadas em paraísos fiscais e 
não amparadas por regimes fiscais privilegiados. 

• Tributos incidentes na importação e gastos com desembaraço 
aduaneiro. 
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Alterações propostas – MP nº 563/2012 
Preço de Revenda Menos Lucro - PRL 
 
Frete, seguro e Imposto de Importação (cont.) 

• Não integram o preço praticado. 

• Percentual de participação do custo do produto vendido - 
Controvérsias: 

• Não devem compor o custo de importação e o custo médio 
ponderado do produto vendido; e 

• Não devem integrar apenas o custo de importação.  
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Alterações propostas – MP nº 563/2012 
Preço de Revenda Menos Lucro - PRL 
 
Margens de Lucro 

• Regra geral: 20% 

• 30% e 40% de acordo com o setor econômico relacionado com a 
destinação do produto importado. 

• Percentuais definidos em função do setor econômico correspondente 
a destinação do produto importado. 
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Alterações propostas – MP nº 563/2012 
Preço de Revenda Menos Lucro - PRL 
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Margem 40% Margem 30% 

- fabricação de produtos farmoquímicos 
e farmacêuticos; 

- fabricação de vidros e de produtos 
do vidro; 

- fabricação de produtos do fumo; - fabricação de produtos químicos; 

- fabricação de equipamentos e 
instrumentos ópticos, fotográficos e 
cinematográficos; 

- fabricação de celulose, papel e 
produtos de papel; e 

 

- comércio de máquinas, aparelhos e 
equipamentos para uso odonto-
médico-hospitalar; 

- metalurgia. 

- extração de petróleo e gás natural; e 

- fabricação de produtos derivados do 
petróleo. 
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Alterações propostas – MP nº 563/2012 
Preço de Revenda Menos Lucro - PRL 

Exemplos de cálculo – PRL 20 
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IN 243 IN 243 MP 563

Cálculo do PRL 20 CIF + II FOB FOB

(a) Valor FOB 72,00        72,00        72,00        

(b) Frete e Seguro 6,00          6,00          6,00          

(c) Imposto de Importação 16,00         16,00         16,00         

(d) Despesas Aduaneiras 2,00          2,00          2,00          

(e) Outros Custos 10,00        10,00        10,00        

(f) Preço Praticado 94,00      72,00       72,00       

(g) Custo Médio 106,00      106,00      106,00      

(h) Percentual de Participação 68%

(i) Preço de Venda Bruto 185,00       185,00       185,00       

(j) Descontos Incondicionais 9,25           9,25           9,25           

(k) ICMS, PIS, COFINS e Comissões de Venda (5%) 56,68         56,68         56,68         

(l) Preço de Venda Líquido 119,07       119,07       119,07       

(m) Preço de Venda Líquido Proporcional 80,88         

(n) Margem de Lucro - % 20% 20% 20%

(o) Margem de Lucro Apurada 35,15         35,15         16,18         

(p) Preço Parâmetro 83,92       83,92       64,70       

Ajuste 10,08       -           7,30         
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Alterações propostas – MP nº 563/2012 
Preço de Revenda Menos Lucro - PRL 

Exemplos de cálculo – PRL 20 
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MP 563 MP 563

Cálculo do PRL 20 Cenário 1 Cenário 2
(a) Valor FOB 72,00                72,00                

(b) Frete e Seguro 6,00                  6,00                  

(c) Imposto de Importação 16,00                 16,00                 

(d) Despesas Aduaneiras 2,00                  2,00                  

(e) Outros Custos 10,00                10,00                

(f) Preço Praticado 72,00               72,00               

(g) Custo Médio 106,00              106,00              

(h) Percentual de Participação 68% 88%

(i) Preço de Venda Bruto 185,00               185,00               

(j) Descontos Incondicionais 9,25                   9,25                   

(k) ICMS, PIS, COFINS e Comissões de Venda (5%) 56,68                 56,68                 

(l) Preço de Venda Líquido 119,07               119,07               

(m) Preço de Venda Líquido Proporcional 80,88                 104,55               

(n) Margem de Lucro - % 20% 20%

(o) Margem de Lucro Apurada 16,18                 20,91                 

(p) Preço Parâmetro 64,70               83,64               

Ajuste 7,30                 -                   
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Alterações propostas – MP nº 563/2012 
Preço de Revenda Menos Lucro - PRL 

Exemplos de cálculo – PRL 60 
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Lei

Cálculo do PRL 60 IN 243 Sistemática MP 563

(a) Valor FOB 72,00        72,00        72,00        

(b) Frete e Seguro 6,00          6,00          6,00          

(c) Imposto de Importação 16,00         16,00         16,00         

(d) Despesas Aduaneiras 2,00          2,00          2,00          

(e) Outros Custos 10,00        10,00        10,00        

(f) Preço Praticado 94,00      94,00      72,00       

(g) Custo Médio 106,00      106,00      106,00      

(h) valor agregado no país 12,00         

(h1) Percentual de Participação 89% 68%

(i) Preço de Venda Bruto 185,00       185,00       185,00       

(j) Descontos Incondicionais 9,25           9,25           9,25           

(k) ICMS, PIS, COFINS e Comissões de Venda (5%) 56,68         56,68         56,68         

(l) Preço de Venda Líquido 119,07       119,07       119,07       

(m) Preço de Venda Líquido Proporcional 105,59       107,07       80,88         

(n) Margem de Lucro - % 60% 60% 20%

(o) Margem de Lucro Apurada 63,35         64,24        16,18         

(p) Preço Parâmetro 42,24       42,83       64,70       

Ajuste 51,76       51,17        7,30         
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Alterações propostas – MP nº 563/2012 
 

PIC 

• Operações de compra e venda empreendidas pela própria interessada 
ou por terceiros: 

 

ABC            
Brasil  

        Venda de bens 

 

Terceiros 
        PIC 

        PIC 

 

Terceiros 

        PIC 

 

ABC               
Inc.  
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Lei 9.430/1996  - IN 243/2002 MP 563/2012 

• Em operações de compra e venda • Em operações de compra e venda 
empreendidas pela própria 
interessada ou por terceiros 

• Sem definição de volume mínimo 
para utilização do método 

• Volume mínimo de 5% para adoção 
do método quando o parâmetro 
decorrer de operações próprias - 
não há volume definido para a 
utilização de informações de 
terceiros 

• Possibilidade de utilizar 
informações de anos anteriores e 
posteriores, quando não 
disponíveis no mesmo ano 

• Possibilidade de utilizar 
informações do ano imediatamente 
anterior, quando não disponíveis 
no mesmo ano 

Alterações propostas – MP nº 563/2012 
 
PIC 
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Alterações propostas – MP nº 563/2012 
 

Juros pagos ou recebidos de vinculadas: 

 

• Sujeitos às regras de TP independente de registro no BACEN (Banco 
Central). 

• LIBOR acrescida de spread, a ser definido anualmente por ato do 
Ministro de Estado da Fazenda com base na média de mercado.  

• Spread: tema complexo, com muitas variáveis (custo dos impostos, 
depósito compulsório, inadimplência, risco país, volatividade das 
moedas, prazo do contrato. 

• Conceito de mútuo. 

• Aplicável também a contratos firmados antes do ano-calendário 
2013. 
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Alterações propostas – MP nº 563/2012 
Métodos de Preços sob Cotação 
 
 

 

• Novos métodos :  

- PCI: Método do Preço sob Cotação da Importação; 

- PECEX: Método do Preço sob Cotação da Exportação. 

 

• Adoção obrigatória para comprovação das operações de importação e 

exportação de commodities  

 

• Valores médios diários da cotação de bens ou direitos sujeitos a 

preços públicos, ajustados para mais ou para menos do prêmio médio 

de mercado, na data da transação. 
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Lei 9.430/1996 MP 563/2012 

• Informações de bolsa utilizadas 
como elementos complementares 
de prova 

• Métodos obrigatórios para 
comprovação das operações de 
importação e exportação de 
commodities:  PCI e PECEX. 

• Possibilidade de utilizar bolsas 
reconhecidas internacionalmente 
(lista exemplificativa) 

• Devem ser utilizadas bolsas 
reconhecidas internacionalmente 
(lista a ser divulgada pela Receita 
Federal do Brasil) 

• Sem previsão expressa para ajuste 
do prêmio de mercado 

• Obrigatoriedade em ajustar o valor 
do prêmio de mercado 

• Possibilidade de dispensa do 
arbitramento (regra dos 90%) 

• Dispensa do arbitramento não 
aplicável 

Alterações propostas – MP nº 563/2012 
Commodities 
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Alterações propostas – MP nº 563/2012 
 

Commodities – aspectos a avaliar: 

 

• Commodities não quotadas em bolsa (lista RFB) 

• Até que ponto as diferenças podem determinar novas espécies. 

• Data da transação x data do embarque/registro. 

• Salva guarda – possibilidade de aplicação? 

• Prêmio – pagos por qualidade, origem, fatores climáticos, custo de 

oportunidade 

• Prêmio médio de mercado pode divergir por tipo de commodities e 

mercado – aspectos subjetivos sobre como apurar e documentar 

• Necessidade de revisão do processo de precificação e respectiva 

documentação – maior integração com a área de vendas/preços. 
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Alterações propostas – MP nº 563/2012 
 

Condições para alteração do método: 

• Opção anual e não poderá ser alterada uma vez iniciado o 
procedimento fiscal; 

• Desqualificação do cálculo pela fiscalização, mediante justificativa; 

• Possibilidade de apresentação de cálculo por outro método em 30 
dias em caso de desqualificação. 

• Prazo e forma da opção serão definidos pela RFB. 

 

Alterações de percentuais pelo Ministro da Fazenda de ofício 
ou a pedido do contribuinte (com base em publicações, 
pesquisas ou relatórios elaborados de acordo com art. 21 Lei 
9.430/96). 
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Alterações propostas – MP nº 563/2012 
 

Prazo para conversão em lei: 

• Prazo de 60 dias (prorrogável por mais 60); 

• Possibilidade de emendas pelo Congresso. 

 

Ano-calendário 2012: 

• Possibilidade de opção para aplicação das regras do PRL, PCI/PCEX 
e juros decorrentes de mútuo; 

• A RFB definirá a forma, o prazo e as condições para tal opção. 

 

A partir do ano-calendário 2013: 

• Se a MP for convertida em lei, as disposições passarão a ser 
obrigatórias. 
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