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A abordagem da EY prioriza a recuperação do adicional de 1,5% 

sobre parcela da COFINS-Importação, que vigorou entre 

dezembro/2011 e julho/2012 e de 1% sobre parcela da COFINS-

Importação, que vigorou entre agosto/2012 e setembro/2013. 



Histórico 
 
Com o advento da Lei nº 10.865/2004, a Contribuição ao PIS e à COFINS passaram  a incidir na 
importação de mercadorias e serviços. Ocorre que referida lei instituiu base de cálculo diferente do que 
dispunha a Constituição Federal: 
 
A lei determinou que as contribuições deveriam incidir sobre o valor aduaneiro, o montante do ICMS e o 
montante das próprias contribuições, ao passo que a Constituição Federal autorizava a incidência das 
contribuições apenas sobre o valor aduaneiro.  
 
Em paralelo, em dezembro de 2011, as empresas passaram a recolher o adicional da COFINS-Importação 
não recuperável sobre uma alíquota de 1,5%, mediante a publicação da Medida Provisória nº 540/2011. A 
partir de agosto de 2012, a alíquota do adicional passou a ser de 1%, por alterações da Medida Provisória 
nº 563/2012. 
 
Em decisão definitiva e final do Recurso Extraordinário nº 559.937, o Supremo reconheceu a 
inconstitucionalidade do alargamento da base das contribuições (ICMS e as próprias contribuições) em 
março de 2013, cuja modulação foi analisada em setembro de 2014, com o julgamento proferido em sede 
de Embargos de Declaração. 
 
Importante mencionar que neste ínterim, em outubro de 2013, a base de cálculo foi alterada pela Lei nº 
12.865 para refletir a base constitucional (valor aduaneiro). 
 
Com a decisão, surgiu a oportunidade e o direito de reivindicação de montantes pagos a maior no passado. 
Manifestações favoráveis por parte da RFB e da PGFN foram feitas em reconhecimento à decisão do STF.  
 



Perfil das empresas 
beneficiárias 
 
Importadoras com volume relevante de 
operações tributadas com o adicional da 
COFINS-Importação ou grandes 
operações de importação para uso e 
consumo. 
 
A recuperação dos valores referentes ao 
adicional pode variar de 0,25% a 0,5% 
do valor CIF da importação – a depender 
da indústria e das demais alíquotas 
aplicáveis. 

Informações Necessárias para 
análise da oportunidade 
 

• Base com os dados das importações 
extraída do Siscomex; 
 

• Relatório de Entrada de Notas Fiscais; 
 

• EFD – Contribuições; e 
 

• Outras informações complementares, caso 
necessário.  
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Nossa Metodologia 
 
 
Os valores recolhidos por ocasião da Declaração de Importação (DI) devem ser restituídos ao 
importador mediante retificação da DI. 
 
 
Após solicitada a restituição, o contribuinte pode utilizar o crédito para compensar o pagamento 
de outros débitos tributários por meio de declaração de compensação (DCOMP). 
 
 
O contribuinte possui fundamento para pleitear seu direito creditório, considerando as regras e 
interpretações das autoridades tributárias. 
 
 
A metodologia EY segue os processos descritos no fluxo ao lado, visando validar o montante 
devido de recuperação e auxiliar nossos Clientes a preparar os pedidos de retificação das 
Declarações de Importação. 



Identificação dos casos em 
que houve recolhimento do 
adicional da COFINS-
Importação; 
 
Cálculo da diferença entre a 
base de cálculo 
Inconstitucional e a vigente; e 
 
Atualização pela SELIC do 
valor a ser restituído. 

Preparação dos pedidos 
de retificação das 
Declarações de 
Importação; 
 
O pedido de retificação 
de DI terá também 
como objeto o pedido 
de restituição dos 
valores pagos a maior; e 
 
Assessoria no decorrer 
das análises feitas pela 
RFB. 

Preparação dos formulários 
eletrônicos para a 
compensação dos valores 
(arquivos PER/DCOMP); e 

 

Transmissão eletrônica pela 
empresa dos arquivos 
PER/DCOMP. 

Cálculo Retificação de DI Compensação 



EY 
Auditoria | Impostos | Transações Corporativas | Consultoria 
 
Sobre a EY 
 
A EY é líder global em serviços de Auditoria, Impostos, Transações Corporativas e 
Consultoria. Nossos insights e os serviços de qualidade que prestamos ajudam a 
criar confiança nos mercados de capitais e nas economias ao redor do mundo. 
Desenvolvemos líderes excepcionais que trabalham em equipe para cumprir nossos 
compromissos perante todas as partes interessadas. Com isso, desempenhamos 
papel fundamental na construção de um mundo de negócios melhor para nossas 
pessoas, nossos clientes e nossas comunidades. 
 
No Brasil, a EY é a mais completa empresa de Auditoria, Impostos, Transações 
Corporativas e Consultoria, com 5.000 profissionais que dão suporte e atendimento 
a mais de 3.400 clientes de pequeno, médio e grande portes. 
 
A EY Brasil é Apoiadora Oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e 
fornecedora exclusiva de serviços de Consultoria para o Comitê Organizador. O 
alinhamento dos valores do Movimento Olímpico e da EY foi decisivo nessa 
iniciativa. 
 
EY refere-se à organização global e pode referir-se também a uma ou mais firmas-
membro da EY Global Limited (EYG), cada uma das quais é uma entidade legal 
independente. A EY Global Limited, companhia privada constituída no Reino Unido e 
limitada por garantia, não presta serviços a clientes. 
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