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Sobre a Enquete
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 Período de realização da enquete
17 de junho de 2019 a 30 de julho de 2019

 Empresas-alvo da enquete e número das empresas-alvo
Empresas japonesas que operam no Brasil (Empresas cujas sedes 
se localizam no Japão) - 213 emp.

 Número de empresas participantes da enquete
74 emp. (35%)

 Sobre as perguntas
Foram, ao todo,  49 perguntas (inclusive sobre o tamanho da 
empresa) a respeito das questões tributárias que, de forma 
generalizada, são consideradas obstáculos para a realização de 
negócios no Brasil.

A seguinte enquete foi realizada a fim de compreender as questões 
tributárias em comum enfrentadas pelas empresas japonesas que 
atuam no Brasil



Desafios Tributários no Brasil Identificados pela 
Enquete
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 O processo de restituição de impostos federais é muito demorado. Ou a restituição não é 
concedida.

 Muitas empresas possuem crédito de ICMS e o processo para eliminação do crédito é muito 
demorado. O regime de ICMS-ST está sendo um obstáculo para a realização de negócios no 
Brasil.

 O sistema brasileiro de preços de transferência é um sistema exclusivo, diferente do modelo 
da OCDE. Isso gera uma sobrecarga operacional nas empresas, além de haver muitos casos 
de dupla tributação por causa do imposto adicional que é exigido.

 Em relação à auditoria fiscal, há casos de dificuldade em atender porque o tempo desde a 
notificação até o início da auditoria é muito curto, além de cada auditor apresentar um 
parecer diferente, sem haver consenso.

 Muitas empresas enfrentam contenciosos tributários, além de haver exemplos de processos 
excepcionalmente antigos (com mais de 20 anos de duração). Os contenciosos tributários 
que demoram anos para serem resolvidos sobrecarregam as empresas obrigadas a tomar 
medidas contra os casos, além de possivelmente ser um obstáculo para a entrada de 
investimentos do exterior.

 A realização de reformas tributárias frequentes (independente de sua complexidade) 
sobrecarrega as empresas, que precisam dedicar tempo para tomar as devidas medidas. 
Além disso, os regimes tributários das esferas federal, estadual e municipal, que são 
conflitantes, sobrecarregam ou geram confusão nas empresas.

 Mesmo que se queira aproveitar um incentivo fiscal, os requisitos de aplicação são pouco 
claros ou possuem exigências difíceis de serem atendidas.

 É preciso registrar no INPI os contratos de pagamento de royalties às partes envolvidas, no 
entanto, há insegurança se o órgão aprovará ou não a segunda prorrogação.

Os seguintes desafios tributários foram identificados:



Principais Desafios Tributários Enfrentados pelo 
Dep. de Gên. Alim. da Câmara e Propostas
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Para as empresas que fazem parte do Departamento de Gêneros Alimentícios da Câmara de 
Comércio e Indústria Japonesa do Brasil, o crédito tributário federal e o regime do ICMS estão 
sendo os maiores obstáculos para atuarem no Brasil.

 O processo para a resolução do crédito de ICMS é 
demorado. Algumas empresas possuem altos valores 
de créditos de ICMS e está pressionando 
negativamente o fluxo de caixa.

 A influência que o ICMS-ST causa ao fluxo de caixa é 
grande. A margem de lucro utilizada no cálculo é maior 
que a margem de lucro real. A revisão da margem de 
lucro é realizada com muita frequência forçando a 
necessidade de alterar o sistema cada vez que isso 
ocorre. A existência deste regime está reduzindo a 
competitividade do Brasil.

 Apesar de a aplicação do programa Nos-Comformes 
estar avançando, há muitos pontos obscuros.

 Acelerar o plano de simplificação 
tributária almejado pelo Governo 
Brasileiro

 Abolição do ICMS-ST ou revisão da 
margem de lucro utilizada. No entanto, 
as frequentes revisões das margens de 
lucro sobrecarregam as empresas, 
portanto limitar a frequência das revisões.

 Permitir a restituição do ICMS
 Nas transações interestaduais, aumentar 

a alíquota de 4% do ICMS 
 Padronizar e unificar as alíquotas de 

imposto que atualmente são diferentes 
em função do tipo de produto e do 
Estado

Desafios Proposta

 Normalmente, as empresas exportadoras têm algum 
crédito tributário indireto sendo retido. Apesar de 
restituível, o processo para se obter a restituição pode 
ser demorado.

 Simplificação e agilidade no 
processo de pedido de restituição

As emp. japonesas apoiam fortemente a simplificação tributária que o Gov. Bras. busca


