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Discussão

 O valor tributável não poderá ser inferior ao preço corrente no
mercado atacadista da praça do remetente quando o produto for
destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a
estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de
interdependência.

 Ou seja, quando existe preço corrente na praça do fabricante, a
base de cálculo do IPI não pode ser inferior a esse preço corrente
(não importa quanto a fábrica cobra do atacadista do mesmo grupo
econômico).

 Quando não existe preço corrente no mercado atacadista da praça
da fábrica, então o valor tributável mínimo será composto pelos
custos da fábrica, adicionados de uma margem de lucro normal.



Discussão

A controvérsia entre a Fiscalização e
os contribuintes está no conceito de

“praça”, pois a legislação não
identifica expressamente o seu
significado e abrangência.



Discussão

RIPI/2010

Art. 195. O valor tributável não poderá ser inferior:

I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente
quando o produto for destinado a outro estabelecimento do próprio
remetente ou a estabelecimento de firma com a qual mantenha
relação de interdependência;

III - ao custo de fabricação do produto, acrescido dos custos
financeiros e dos de venda, administração e publicidade, bem como
do seu lucro normal e das demais parcelas que devam ser
adicionadas ao preço da operação, no caso de produtos saídos do
estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, com destino
a comerciante autônomo, ambulante ou não, para venda direta a
consumidor;
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RIPI/2010

Art. 196. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II, do
art. 195, será considerada a média ponderada dos preços de cada
produto, em vigor no mês precedente ao da saída do
estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a correspondente ao
mês imediatamente anterior àquele.

Parágrafo único. Inexistindo o preço corrente no mercado
atacadista, para aplicação do disposto neste artigo, tomar-se-á por
base de cálculo:
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I - no caso de produto importado, o valor que serviu de base ao
Imposto de Importação, acrescido desse tributo e demais
elementos componentes do custo do produto, inclusive a margem
de lucro normal; e

II - no caso de produto nacional, o custo de fabricação, acrescido
dos custos financeiros e dos de venda, administração e
publicidade, bem como do seu lucro normal e das demais parcelas
que devam ser adicionadas ao preço da operação, ainda que os
produtos hajam sido recebidos de outro estabelecimento da mesma
firma que os tenha industrializado.
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 Os contribuintes defendem que “praça” equivale a “município”.

 Portanto, se não houver atacadista no “município” onde a fábrica
está localizada, então o valor tributável mínimo será composto
pelos custos da fábrica, adicionados de uma margem de lucro
normal. Ou seja, a base de cálculo do IPI não será o preço do
atacadista.

 Nos últimos anos, a Fiscalização autuou contribuintes utilizando
diversos entendimentos para justificar a cobrança do IPI sobre o
preço do atacadista. Todos esses entendimentos ampliam o
conceito de “praça” – por exemplo, houve autuações com o
entendimento de que se o distribuidor estiver na mesma região
metropolitana do fabricante, estarão na mesma praça e o IPI será
calculado com base no preço do atacadista.
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Precedentes do CARF

 Em agosto de 2017, o CARF cancelou uma autuação como essa
(processo administrativo nº 16682.722461/2015-30), por entender
que “praça” equivale a “cidade”, como defendem os contribuintes.

 Nesse contexto, o conselheiro que conduziu o voto vencedor do
caso realizou uma análise sistemática da legislação, concluindo
que, “nesse sentido, os inúmeros dispositivos legais que empregam
o termo "praça" o fazem no sentido de domicílio, i.e., limitando-se

ao recorte geográfico de um Município, nos termos do art. 70 do

Código Civil”.



Precedentes do CARF

 Por outro lado, também recentemente, o CARF julgou outros dois
casos relevantes (processos administrativos nº
10872.720074/2015-45 e nº 16561.720182/2012-65)
desfavoravelmente aos contribuintes, baseando, em ambos os
casos, sua fundamentação na Solução de Consulta Interna COSIT
nº 08/2012.

 Nos termos do excerto do voto vencedor do acórdão nº 3201-
003.444 (processo administrativo nº 16561.720182/2012-65), o
“atual sentido para a expressão ‘praça do remetente’ é o local

físico, geográfico, até onde se estende o campo de atuação de

comercial atacadista da empresa”.



Precedentes do CARF

 A Solução de Consulta Interna COSIT nº 08/2012 afirma que:

(i) “O valor tributável não poderá ser inferior ao preço corrente no

mercado atacadista da praça do remetente quando o produto for

destinado a estabelecimento distribuidor interdependente do

estabelecimento industrial fabricante”; e

(ii) “O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado

produto do estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na

sua praça um único estabelecimento distribuidor, dele

interdependente, corresponderá aos próprios preços praticados

por esse distribuidor único nas vendas por atacado do citado

produto”.
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Poder Judiciário

Aguarda-se enfrentamento pelo Poder
Judiciário sobre a matéria, existindo
precedentes apenas sobre matérias
outras relacionadas à legislação que
dispõe sobre a base de cálculo a ser
adotada para o imposto.



Interessante



Interessante

IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. REMESSAS ENTRE
ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS OU EQUIPARADOS.
INAPLICABILIDADE. Nas transferências de partes, peças,
componentes, insumos ou produtos semielaborados entre
estabelecimentos industriais ou entre estabelecimentos “equiparados a
industrial”, dentro da linha de produção entre unidades sob um mesmo
controle ou com relação de interdependência, não se submetem ao
método do valor mínimo tributável, pois que o ilícito que se objetiva

atingir com referido mecanismo (“quebra da cadeia do IPI”), não

se mostra presente nessa operação. Aplicabilidade da Instrução
Normativa SRF n° 87, de 21 de agosto de 1989, para cancelar a
exigência fiscal. Recurso Voluntário Provido. Crédito Tributário
Exonerado.
(CARF, Ac. 3402002.540, julg. 12/11/2014)
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