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PCI e PECEX
Considerações iniciais

• Tema segue como dos mais complexos e mais debatidos no contexto
das alterações das regras de preços de transferência

• Poucos países adotam o “sexto método” para commodities, dentre
eles, Argentina, Uruguai, República Dominicana, El Salvador,
Guatemala, Chile, Panamá, Peru, Colômbia e Índia
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Lei 9.430 (Dezembro, 1996)
Introdução das regras de preços de transferência no Brasil

Medida Provisória (MP) 563 (Abril, 2012)
- Introdução dos métodos PCI e PECEX

Lei 12.715 - conversão da MP em Lei (Setembro, 2012)
- Métodos PCI e PECEX opcionais para o ano de 2012 and mandatórios à partir de 2013

IN RFB 1.312 (Dezembro, 2012)
- Normatização do PCI e PECEX;

- Margem de divergência de 3%;
- Anexos I, II and III

IN RFB 1.458 (Março, 2014)
- Ajustes relativos a acondicionamento, frete, seguro e
desembarque no porto

IN RFB 1.395 (Setembro, 2013)
- Definição de commodities

- Inclusão de outras possibilidades de ajustes (prazos de pagamento, quantidade
negociada, influências climáticas, custos de intermediação, acondicionamento,

frete e seguro)
- Inclusão do conceito de preços de referência regional

IN RFB 1.431 (Dezembro, 2013)
- Ajustes relativos a custos de desembarque

PCI e PECEX
Principais alterações

IN RFB 1.498 (Outubro, 2014)
- Inclusão de produtos no Anexo I

IN RFB 1.568 (Junho, 2015)
- Ajustes relativos a custo de intermediação
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IN RFB 1.312/12

Consideram-se commodities para fins de aplicação do PCI/PECEX, os
produtos listados no Anexo I da IN, e que, cumulativamente, estejam
sujeitos a preços públicos em bolsas de mercadorias e futuros listados no
Anexo II, ou que estejam sujeitos a preços públicos nas instituições de
pesquisas setoriais internacionalmente reconhecidas, listadas no Anexo III;
e negociadas nas bolsas de mercadorias e futuros listados no Anexo II
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IN RFB 1.312/12

Exemplos:

NCMs (Anexo I) x commodities cotadas em Bolsas (Anexo II)

NCM 09.01.22.00 café torrado descafeinado

NCM 7415 tachas, pregos e percevejos de cobre

NCM 7615 artefatos de uso doméstico de higiene ou

de toucador de alumínio; esponjas e esfregões

de alumínio
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PCI e PECEX: Solução de Consulta RFB
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Processo de Consulta perante a RFB

• A IN RFB 1.396/13 trouxe importantes alterações no processo de
consulta perante a RFB

• A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da
data de sua publicação, tem efeito vinculante no âmbito da RFB,
respaldam o sujeito passivo que as aplicar, independentemente
de ser o consulente, desde que se enquadre na hipótese por elas
abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em procedimento
de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento
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PCI e PECEX - Anexos I, II e III

Solução de Consulta RFB n° 176 de 8 de julho de 2015

“Para fins de aplicação dos métodos PCI e Pecex, consideram-se commodities os
produtos negociados nas bolsas de mercadorias e futuros listadas no Anexo II
e os produtos listados no Anexo I que estejam sujeitos a preços públicos nas
instituições de pesquisa setoriais listadas no Anexo III, da Instrução Normativa
RFB nº 1.312, de 28 de dezembro de 2012. Na hipótese de inexistir cotação específica para
o produto importado ou exportado, os preços declarados poderão ser comparados com os
obtidos a partir de fontes de dados independentes fornecidas por instituições de pesquisa
setoriais internacionalmente reconhecidas listadas no Anexo III da IN RFB nº 1312, de
2012(...). A adoção dos métodos PCI/PECEX é obrigatória ainda que não haja
cotação específica, desde que o preço público possa ser alcançado através dos
ajustes entre produtos similares para apuração do preço parâmetro (...).”
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PCI e PECEX - Anexos I, II e III

Interpretação manifestada em SC nº 176/15
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PCI e PECEX - Anexos I, II e III
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Pontos relevantes apresentados pela SC RFB 176/15

• Consideram-se commodities os produtos listados no Anexo I e

cumulativamente os produtos com cotação no Anexo II ou listados

no Anexo III

• Na hipótese de inexistir cotação específica, o preço público

poderá ser alcançado através de ajustes entre produtos similares

• Prêmio médio de mercado também poderá ser aplicado a bem

similar com referência em publicação de instituição de pesquisa

listada no Anexo III



PCI e PECEX

Prêmio médio de mercado

• O valor do prêmio é decorrente de avaliação de mercado (+/-) que

deve considerar, inclusive, variações na qualidade, nas

características e no teor da substância do bem

• O valor da commodity também pode ser ajustado por diferenças

entre o valor líquido recebido pelo vendedor e variáveis que são

consideradas na cotação específica da commodity. São elas:

• o custo de transporte ao porto de destino; e

• as influências climáticas nas características do bem
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PCI e PECEX

Dificuldades práticas

Prêmio médio de mercado

• Ausência de critérios objetivos para cálculo do prêmio e sua

comprovação

• Adequação do conceito de similaridade (art. 42 IN RFB 1.312)

• Desafios face à tendência formalista do fisco brasileiro:

i. Acesso as informações – onde estão, onde buscá-las: cotações

de corretoras, publicações especializadas etc. Informações

públicas x privadas

ii. Documentação - necessidade de comprovação robusta para

sustentar premissas adotadas
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Considerações Finais
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PCI e PECEX
Conclusões e desafios

• A obrigatoriedade do método

deve ser avaliada

• Relevância do conceito de

similaridade e abrangência dos

ajustes e do prêmio médio de

mercado

• Necessidade de revisão do

processo de precificação e

respectiva documentação –

maior integração entre áreas

comercial, mesa de operações e

fiscal
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