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Resumo : O presente artigo tem como objetivo identificar os custos e tributos 
incidentes na importação de mercadoria, justificando-se pela necessidade que o 
mercado brasileiro possui de mercadorias importadas e consequentemente a 
importância do conhecimento dos aspectos tributários e de custo. Assim, podemos 
definir a questão problema como: qual a carga tributária e o custo incidente em uma 
operação de importação de mercadoria? Para a realização da pesquisa foi 
desenvolvida a revisão da literatura, que contempla a bibliografia que embasa o 
tema pesquisado e a metodologia que é baseada na pesquisa qualitativa com 
aplicação de estudo de caso. As informações utilizadas para o estudo de caso foram 
baseadas em uma empresa estabelecida no estado de Santa Catarina. Na resolução 
do problema apresentou-se os cálculos dos tributos incidentes na importação, 
verificando os créditos tributários possíveis, o custo da mercadoria importada e o 
lucro obtido. Dessa forma demonstrou que o conhecimento de todas as etapas do 
processo de importação é importante, considerando que qualquer análise e 
gerenciamento incorreto desse tipo de operação, impacta tanto nos aspectos 
tributários e de custos da empresa, principalmente pelo fato dos tributos agregarem 
em 34,62% o valor final desembolsado no momento da operação de importação. 
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Palavras-chave : Importação. Tributos. Crédito tributário. Incidência tributária. Custo. 
 
Abstract : This article aims to determine the identify the cost and the tax burden on 
an import operation, being justified necessity the Brazilian market Imported goods 
and, hence the importance of knowing the tax aspects. Because of that, we can 
define the problem issue as: what is the tax burden and the cost on an import 
operation? For the research, there will be conducted the literature review, which 
includes the bibliography that supports the theme researched, and the methodology 
will be based on a qualitative research applied on a case study. The information 
added to the case study was based on an established company in the state of Santa 
Catarina. For solving the problem, there will be presented calculations of taxes on 
imports checking, possible tax credits, the cost of imported goods and the profit. 
Thus, it will be shown that the knowledge of all stages of the import process is 
important, considering that any analysis and incorrect management of this type of 
operation will impact both the tax aspects and the company's costs, mainly because 
of the taxes that aggregate 34,62% to the final amount paid at the time of 
importation. 
 
Keywords : Import. Taxes. Tax credit. Tax incidence. Cost. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O mercado brasileiro demanda competitividade, principalmente no contexto 

de preço e qualidade. Essa característica econômica colaborou com o crescimento 

das operações de comércio internacional, principalmente as importações. 

Conforme a Confederação Nacional da Indústria - CNI em publicação ocorrida 

no mês de agosto de 2014, a participação de mercadorias importadas no consumo 

nacional continua ganhando importância, pois segundo os dados apresentados pela 

publicação, as operações de importação cresceram 1,2% no segundo trimestre de 

2014 em relação ao mesmo período de 2013. 

Contudo as empresas enfrentam dificuldades, entre elas destacam-se a 

complexidade da carga tributária e o alto custo que agrega a importação. 

Para tentar amenizar os impactos financeiros e tributários nas organizações, é 

necessário planejamento e conhecimento adequado, devendo ter início desde o 

conhecimento das particularidades tributárias da mercadoria que será importada, 

passando pelo planejamento da negociação de compra com o fornecedor 

estrangeiro e finalizando na apuração final dos custos de estoque, tributários e 

operacionais. Para todas as organizações conhecer tais procedimentos, 

independentemente da atividade ou do regime tributário é de grande importância. 

Esse processo torna-se uma ferramenta gerencial essencial, principalmente 

para as entidades optantes pelo regime da não-cumulatividade do PIS e da COFINS, 
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pois identifica fatores relevantes que podem interferir no resultado e no valor dos 

tributos a serem pagos nas entidades, como por exemplo: 

a) Custo da mercadoria importada e; 

b) Crédito dos tributos pagos na compra de determinada mercadoria. 

De acordo com as informações acima apresentadas, pretende-se responder 

com este artigo: qual a carga tributária e o custo incidente em uma operação de 

importação de mercadoria? 

O objetivo geral deste artigo consiste em identificar os custos e tributos 

incidentes na importação de mercadoria com base em uma empresa optante pelo 

regime da não-cumulatividade do PIS e da COFINS. 

Com o desenvolvimento deste estudo, se definiu como objetivos específicos 

identificar as bases de cálculo dos principais tributos incidentes na importação, 

apresentar os créditos tributários possíveis na operação de importação, e 

demonstrar o custo da mercadoria importada e o lucro obtido. 

Tais objetivos justificam-se pela dependência que o país possui de 

mercadorias importadas, seja pela necessidade de produtos fabricados com 

tecnologia mais avançada, melhor qualidade ou menor preço para aquisições de 

bens que não são produzidos no mercado nacional. 

Para a elaboração do presente artigo, foi utilizada como metodologia a 

pesquisa qualitativa, utilizando-se de uma pesquisa bibliográfica com aplicação de 

um estudo de caso sobre o tema abordado. 

Nas seções seguintes deste artigo, será desenvolvida a introdução, revisão 

da literatura que contempla a bibliografia que embasa o tema pesquisado, a 

metodologia de pesquisa que demonstra os principais métodos de pesquisa, a 

análise e discussão dos resultados obtidos com o estudo de caso, as considerações 

finais e por último as referências bibliográficas utilizadas para desenvolver este 

estudo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção serão apresentados os conceitos de Comércio, Operações 

Cambiais, Sistema Tributário Nacional e Elementos da Tributação, Tributação no 

Comércio Exterior, Tributação nas Operações de Importação, Tratamento Tributário 

Diferenciado, PIS e COFINS Não Cumulativo e Custo da Mercadoria Importada. 
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2.1 Comércio 

 

“Entende-se por comércio a troca de mercadorias por dinheiro ou de uma 

mercadoria por outra. A atividade comercial é inerente á natureza e as necessidades 

humanas.” (IUDÍCIBUS; MARION, 2010, p. 3). Segre et al (2012, p. 1) complementa 

“que comércio são relações que implicam obrigatoriamente numa reciprocidade nas 

atividades de permuta, troca, compra e venda de produtos e serviços.” 

Para Segre et al (2012) nas operações de mercado interno (comércio 

nacional), as mercadorias ou serviços são passadas do vendedor ao comprador de 

forma direta, apenas com a regulamentação do estado.  

“O comércio internacional é o intercâmbio de bens e serviços entre nações 

distintas […] onde o comprador e vendedor obedecem as leis internas de seus 

países e os parâmetros legais internacionais.” (SEGRE et al, 2012 , p. 2). 

Segre et al (2012) complementa que o mercado entre países baseia-se em 

importação, que é a entrada de mercadorias ou serviços em um país oriundo de 

outro. Exportação, que é a remessa para fora do país de produtos e serviços nele 

produzidos.  

 

2.1.1 O comércio internacional no contexto econômico 

 

Segundo Appleyard, Field e Cobb (2010), o comércio internacional foi 

importante para o crescimento e o desenvolvimento econômico dos países na 

história mundial, bem como na criação de medidas políticas que regulamentaram o 

mesmo. Sobre a regulamentação do comércio internacional, Caparroz e Lenza 

(2011) complementam que: 

 

Ao longo da história, vários ciclos econômicos tiveram influência direta nos 
fluxos do comércio internacional. De visões puramente livre-cambistas até a 
adoção de práticas protecionistas , o cenário das transações oscilou ao 
sabor dos interesses dos países, da existência ou não de regulamentação, 
e por fim da visão teórica. (CAPARROZ; LENZA 2011, p. 27). 

 
2.2 Operações cambiais 
 
 
2.2.1 Câmbio e operações cambiais 

 

Para Caparroz e Lenza (2011) o comércio internacional, é baseado nas 

operações de câmbio, pois as transações entre compradores e vendedores são 
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realizadas em moeda diferente daquela utilizada no país do contratante, e para isso 

é necessário a conversão da mesma para a moeda Nacional, no caso do Brasil 

sempre uma das moedas envolvidas na negociação tem que ser o Real. No Brasil o 

mercado de câmbio engloba as seguintes operações: 

 

a) Compra e venda de moeda estrangeira e as operações com outro 
instrumento cambial, realizadas com instituições autorizadas pelo Banco 
Central do Brasil […] 
b) Relativas aos recebimentos, pagamentos e transferências para o exterior 
mediante utilização de cartões de uso internacional […] 
c) As operações referentes às transferências financeiras postais 
internacionais, inclusive vales postais e reembolsos postais internacionais. 
(CAPARROZ; LENZA, 2011, p. 630). 

 

2.2.2 Taxa de câmbio e regime cambial brasileiro 

 

Segundo Silva e Luiz (2010) a taxa de câmbio é a mensuração pela qual o 

valor da moeda de um país pode ser trocada para o valor da moeda de outro país, a 

divulgação das cotações são publicadas diariamente pelo Banco Central do Brasil. O 

regime adotado pelos países para determinar o preço das moedas estrangeiras é o 

regime cambial. Barbosa (2014) complementa que: 

 

Existem dois tipos de regimes: o de câmbio fixo e o regime de câmbio 
flutuante. No regime de câmbio fixo o banco central fixa a taxa de câmbio, 
comprando e vendendo a moeda estrangeira aumentando o preço 
estipulado previamente. No regime de câmbio flutuante, o banco central 
deixa que o mercado de câmbio estabeleça o preço da moeda estrangeira. 
(BARBOSA, 2014). 

 

Segundo o Banco Central (entre 2003 e 2014) no Brasil o sistema cambial é 

do tipo flutuante, desde 1999 com o Banco Central do Brasil (BCB) intervindo 

apenas ocasionalmente nas transações.  

 

2.3 Sistema Tributário Nacional  

 

“O sistema tributário é o conjunto estruturado e lógico dos tributos que 

compõem o ordenamento jurídico, bem como das regras e princípios normativos 

relativos à matéria tributária, e estará sempre vinculada à cobrança de tributos.” 

(OLIVEIRA, 2013, p. 56). 
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2.3.1 Tributos 

 

Segundo o artigo 3º do Código Tributário Nacional - CTN (Lei 5172/66), 

“tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se 

possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada.” (CTN, 1966). 

 

2.3.2 Impostos 

 

“Os impostos são tributos cobrados sem a exigência de contraprestação 

específica por parte do governo, e sua cobrança decorre de uma situação 

estabelecida em lei. Exemplo: Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).” 

(REZENDE; PEREIRA; ALENCAR, 2010, p. 47). 

 

2.3.3 Taxas 

 

 Para Rezende, Pereira e Alencar (2010) as taxas são tributos vinculados ao 

exercício regular do poder de polícia, no que refere a segurança, higiene e ordem, 

tendo como exemplo a taxa de coleta de lixo. 

 

2.3.4 Contribuição de melhoria 

 

 “As contribuições de melhoria são tributos que o governo pode cobrar pela 

valorização de imóveis em decorrência da execução de uma obra pública, como por 

exemplo, a pavimentação de ruas.” (REZENDE; PEREIRA; ALENCAR, 2010, p. 48). 

 

2.4 Principais elementos da tributação 

 

“Os tributos surgem como uma consequência dos relacionamentos entre os 

indivíduos, organização e o ambiente no qual estão inseridos.” (REZENDE; 

PEREIRA; ALENCAR, 2010, p. 68). Os elementos tratados abaixo são importantes 

para o entendimento e composição da carga tributária.  
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2.4.1 Obrigação tributária 

 

“A obrigação tributária corresponde ao vínculo derivado da relação do Estado 

com o particular. Nessa relação, o Estado é o sujeito ativo da obrigação, e o 

particular é o sujeito passivo.” (OLIVEIRA, 2013, p. 60).  

Oliveira (2013) define que: 

 

Sujeito Ativo é a pessoa de Direito Público (União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios) titular da competência para exigir o cumprimento da obrigação 
tributária. 
Sujeito Passivo é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade 
pecuniária considerada como: 
a) Contribuinte - quando o sujeito passivo possui uma relação pessoal e 
direta com a situação que originou o fato gerador; ou 
b) Responsável - quando o sujeito passivo não possui uma relação pessoal 
e direta com a situação que originou o fato gerador, ou seja, não é 
contribuinte, mas sua obrigação originou-se em virtude de uma imposição 
da lei. (OLIVEIRA, 2013, p. 64). 

 

Segundo o artigo 113º do Código Tributário Nacional - CTN (1966) existem 

obrigações principais e acessórias, onde: 

 

A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Tem por 
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se 
juntamente com o crédito dela decorrente; 
Enquanto a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por 
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da 
arrecadação ou da fiscalização dos tributos. (CTN, 1966) 

 

2.4.2 Fato gerador 

 

Segundo Rezende, Pereira e Alencar (2010) fato gerador é a concretização 

da hipótese de incidência, ou seja, a materialização da situação descrita em lei. 

Segundo o Código Tributário Nacional - CTN (1966): 

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei 
como necessária e suficiente à sua ocorrência. 
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na 
forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que 
não configure obrigação principal. (CTN, 1966). 
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2.4.3 Base de cálculo 

 

Para Rezende, Pereira e Alencar (2010) a base de cálculo é o valor 

correspondente sobre o qual é aplicada a alíquota, ou seja, percentual definido em 

lei para apuração do montante do tributo a ser pago.  

 

2.4.4 Nomenclatura comum do Mercosul - NCM 

 

Segundo a Receita Federal do Brasil - RFB (2002) o NCM são códigos 

utilizados pelo Brasil desde 1996 para a classificação das mercadorias 

comercializadas internacionalmente, os códigos de classificação da NCM são 

formados por oito dígitos. É importante a classificação correta da mercadoria no 

NCM, pois qualquer erro de classificação pode ocasionar uma carga tributária maior 

ou menor do que teria que ser realmente, e dessa forma causar algum tipo de 

oneração para a entidade.  

 

2.4.5 Crédito tributário 

 

Para Fabretti (2014) os tributos pagos na aquisição de produtos para a 

industrialização, na aquisição de material de embalagem ou nas mercadorias para 

comercialização são passíveis de crédito, ou seja, pode-se recuperar desses tributos 

pagos no momento da apuração dos tributos incidentes sobre a venda. 

Fabretti (2014) complementa que os tributos que são passíveis de crédito são: 

IPI, IR (Imposto sobre a Renda), ICMS, PIS e a COFINS. Porém o PIS e a COFINS 

somente poderão ser recuperados quando e empresa for optante pela modalidade 

de recolhimento pelo PIS e COFINS não cumulativo. 

 

2.5 Tributação no comércio exterior 

 

Segundo Dias e Rodrigues (2012) para o correto andamento de um processo 

de importação, o importador deve buscar informações referente aos principais 

elementos que o compõem, os quais se destacam. 
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2.5.1 Despacho aduaneiro 

 

Segundo Dias e Rodrigues (2012) o despacho aduaneiro de importação é o 

processo pelo qual se verifica a regularidade da operação de importação. Contudo, é 

por meio da fase final do despacho, o desembaraço de mercadorias, que é realizado 

o procedimento de verificação da confirmação dos dados declarados pelo 

importador.  

 

2.5.2 Valor aduaneiro 

 

Para Dias e Rodrigues (2012) o valor aduaneiro é o valor considerado para 

fins de tributação no comércio internacional. As normas que controlam a apuração 

do valor aduaneiro estão dispostas no Acordo sobre Implementação do Artigo VII do 

Gatt, também chamado de Acordo de Valoração Aduaneira (AVA-Gatt). Esse Acordo 

contém a forma como deve ser determinado o valor aduaneiro das mercadorias nas 

operações de importação. Para o fisco é essencial a confirmação dos valores das 

mercadorias declarados, pois o valor declarado a menor gera impostos menores, e 

os valores superfaturados gera impostos maiores e por consequência interfere no 

controle econômico. O valor aduaneiro é identificado na Declaração de Importação, 

onde será demonstrado como base de cálculo para os impostos.  

 

2.5.3 Declaração de Importação (DI) 

 

“É um documento-base do despacho de importação. Esse documento 

compreende informações para o fechamento do contrato de câmbio e o valor de 

impostos e taxas a serem pagos.” (DIAS; RODRIGUES, 2012, p. 248). 

 

2.5.4 Fatura comercial 

 

Segundo Dias e Rodrigues (2012) a Fatura comercial é um dos documentos 

que compõem os processos de importação, é obrigatório, pois contêm informações 

tais como: dados do fornecedor estrangeiro, quantidade, espécie, valor das 

mercadorias e frete.  
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2.5.5 Despesas aduaneiras 

 

Segundo o Brasil Export (2014) as despesas aduaneiras podem ser definidas 

como: “[…] despesas aduaneiras são os outros gastos efetuados para o despacho 

de importação, tais como a armazenagem, capatazia, Adicional ao Frete para 

Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), etc.” (BRASIL EXPORT, 2014). 

 

2.6 Tributação nas operações de importação 

 

Para Meiras (2012) são diversos impostos, taxas e contribuições que 

contribuem para onerar as operações de importação e exportação.  

Segundo o Brasil Export (2014) pode incidir os seguintes impostos, taxas e 

contribuições na importação: 

a) Imposto sobre Importação (II):Incide sobre as operações de importação de 

mercadorias e bagagens estrangeiras. A base de cálculo referente a importação de 

mercadoria corresponde ao valor aduaneiro, e a alíquota está indicada na Tarifa 

Externa Comum (TEC) que dependerá da classificação do NCM.  

b) Taxa Siscomex: Tem seu fato gerador na utilização do Sistema Siscomex, 

e seu débito é gerado no ato de registro da Declaração de Importação (DI). 

c) Programa de Integração Social - PIS/Pasep e Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social - COFINS: No caso de importação de 

mercadorias o fato gerador é a entrada de bens estrangeiros no território nacional ou 

a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação 

por serviço prestado. A base de cálculo das contribuições é o valor aduaneiro. 

Conforme o artigo 1º da Medida Provisória 668 de 30/01/2015 as alíquotas 

são de 2,10% para o PIS/Pasep-Importação e de 9,65% para a COFINS-Importação.  

d) Impostos sobre Produtos Industrializados (IPI):  

 

O IPI incide sobre produtos industrializados e tem como fato gerador, na 
importação, o desembaraço aduaneiro. A base de cálculo do IPI é o valor 
aduaneiro da mercadoria acrescido do montante do Imposto de Importação. 
As alíquotas do IPI na importação são as mesmas aplicáveis nas operações 
no mercado interno, e constam na Tabela de Incidência do IPI 
(TIPI).(BRASIL EXPORT, 2014) 

 

Fabretti (2014) complementa que o IPI é um imposto incidente sobre o inicio 

da circulação econômica da mercadoria ou produto. Ou seja, o início da circulação 

econômica pode ser considerado a produção do produto, ou a importação da 
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mercadoria. A legislação do IPI equipara algumas atividades á estabelecimentos 

industriais, mesmo que essas atividades não estejam diretamente ligadas às 

operações industriais, visando a cobrança do imposto.  Dessa forma o importador é 

equiparado à indústria pela legislação do IPI, e está obrigado ao recolhimento do IPI 

no momento do desembaraço aduaneiro. 

e) Imposto sobre Circulação de Mercadoria (ICMS): Para calcular o ICMS 

primeiramente é necessário conhecer o ICMS por dentro, pois conforme o artigo 9º 

do RICMS/ SC-01, o ICMS é um imposto que integra a sua própria base de cálculo. 

 

O ICMS incide também sobre os bens importados em geral, a fim de 
promover tratamento tributário isonômico para os produtos importados e os 
nacionais. A base de cálculo do ICMS é o somatório do valor aduaneiro, 
Imposto de Importação, IPI, do próprio ICMS, ou de quaisquer outros 
tributos incidentes sobre a importação e das despesas aduaneiras 
referentes à importação, que são os outros gastos efetuados para o 
despacho de importação, tais como a armazenagem, capatazia, Adicional 
ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), etc.(BRASIL 
EXPORT, 2014) 

 

2.7 tratamento tributário diferenciado - (TTD)  

 

Conforme o Decreto 105 de 14/03/2007 o tratamento tributário diferenciado do 

ICMS destina-se a incentivar empreendimentos situados em território catarinense ou 

que venham a instalar-se considerados de relevante interesse socioeconômico, 

através de benefício fiscal ou incentivo para as empresas que se enquadram nas 

exigências do Decreto.  

 

2.8 PIS e COFINS não cumulativo  

 

Segundo Oliveira (2013) o PIS/Pasep é uma contribuição não cumulativa 

desde da Lei 10.637/2002, o que significa que é possível se recuperar dos valores 

pagos nas operações anteriores como; as compras de mercadoria para revenda, a 

aquisição de bens e serviços utilizados no período como insumo, entre outros. A 

alíquota permitida para se recuperar é de 1,65%, que equivale a mesma incidente na 

apuração sobre o faturamento. 

 Oliveira (2013) ainda acrescenta que em relação a COFINS a Lei que 

regulamentou a não cumulatividade é a Lei 10.833/2003. As operações que 

permitem o aproveitamento da COFINS paga anteriormente é igual ao do 
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PIS/Pasep, contudo a alíquota é de 7,60% igual à alíquota utilizada sobre o 

faturamento.  

 

2.9 Custo da mercadoria importada 

 

Segundo Miotto e Miotto (2010) para se adquirir a mercadoria importada é 

necessário alguns gastos, que são originários desde emissão da fatura comercial até 

chegada da mercadoria na entidade, como o valor pago pela mercadoria, frete e 

seguro.  

Miotto e Miotto (2010) complementam que outros valores que integram o 

custo são os tributos não recuperáveis pagos na importação. Dessa forma o custo 

da mercadoria é composto por: Valor da compra + gastos para disponibilizar a 

mercadoria + tributos incidentes na importação - tributos recuperáveis.  

 

3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

Essa etapa do estudo demonstra os procedimentos metodológicos que serão 

utilizados na pesquisa. Conforme Gil (2012, p. 8): “Pode se definir método como o 

caminho para se chegar a determinado fim. E método científico como o conjunto de 

procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento.” 

 

3.1 Pesquisa 

 

No estudo de Gil (2012), pode se definir pesquisa como um processo de 

construção de conhecimento, que tem como principal objetivo responder aos 

problemas propostos, principalmente aqueles decorrentes de falta de informação. 

 

3.2 Tipologias de pesquisa 

 

Segundo Beuren et al (2006) os tipos de pesquisas na área Contábil são 

classificadas em três categorias: pesquisa quanto aos objetivos, a pesquisa quanto a 

abordagem do problema e a pesquisa quanto aos procedimentos. 
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3.2.1 Pesquisa quanto aos objetivos 

 

No estudo de Beuren et al (2006), o pesquisador necessita traçar os objetivos 

de sua pesquisa, e a pesquisa descritiva é um exemplo. Andrade apud Beuren et al 

(2006, p. 81) destaca “que a pesquisa descritiva  preocupa-se em observar os fatos, 

registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-los, e o pesquisador não interfere 

neles.” 

 

3.2.2 Quanto à abordagem do problema 

 

Para Beuren et al (2006) a abordagem do problema baseia-se pela aplicação 

das pesquisas quantitativa e qualitativa, a utilização de ambas justifica-se como 

forma de se atingir o objetivo de uma investigação. A pesquisa qualitativa para 

Beuren et al (2006, p. 92) “concebem-se análises mais profundas em relação ao 

fenômeno que está sendo estudado. A abordagem qualitativa visa destacar 

características não observadas  por meio de um estudo quantitativo […].”  

Para Lakatos e Marconi (2011) a pesquisa quantitativa se torna diferente da 

qualitativa por utilizar dados estatísticos, e também por elaborar indicadores 

numéricos que servirão de base para a investigação. 

Beuren et al (2006) complementa que a pesquisa quantitativa garante uma 

maior segurança e precisão nos resultados apresentados, diminuindo a 

probabilidade de erros e distorções. 

3.2.3 Pesquisa quanto aos procedimentos 

 Segundo Beuren et al (2006) os procedimentos de uma pesquisa precisam 

ser definidos, pois há necessidade de obtenção de dados e informações, e para isto 

ocorrer com eficiência o pesquisador necessita conhecer a melhor forma de exercer 

tal estudo. Os exemplos de pesquisa são a bibliográfica e o estudo de caso. 

Lakatos e Marconi (2011) destacam que a pesquisa bibliográfica fundamenta-

se em materiais já publicados, permitindo ao pesquisador reforçar e assegurar-se de 

suas ideias.  

No estudo de caso Beuren et al  (2006, p. 84)  destaca “que  caracteriza-se 

principalmente pelo estudo concentrado de um único caso. Esse estudo é preferido 

pelos pesquisadores que desejam aprofundar seus conhecimentos a respeito de 

determinado caso específico.” Gil (2012) complementa que o estudo de caso 
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possibilita ao investigador diversas abordagens e aplicações, principalmente no que 

refere-se a uma análise mais específica sobre um determinado assunto.  

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RESULTADO 

 

O trabalho realizado consiste em uma pesquisa qualitativa com aplicação de 

estudo de caso. No presente estudo, buscou-se apresentar os principais elementos 

comerciais e tributários que compõem as operações de importação. Tendo como 

foco principal a tributação incidente na aquisição de mercadorias importadas. 

Após a averiguação dos conceitos legais, se procedeu um estudo de caso na 

empresa analisada, que consistiu em identificar a carga tributária e o custo incidente 

em uma operação de importação de mercadoria com base em uma empresa optante 

pelo regime de não-cumulatividade do PIS e da COFINS, identificando as bases de 

cálculo dos principais tributos incidentes na importação, apresentando os créditos 

tributários possíveis nas operações de importação, e demonstrando o custo da 

mercadoria importada e o lucro obtido. 

A empresa importadora que para este estudo de caso por motivos de sigilo foi 

denominada de Alfa é domiciliada no estado de Santa Catarina e foi constituída em 

1982, sendo uma das principais empresas do segmento no estado. Conta 

atualmente com 25 colaboradores, seu capital social é composto por participação 

nacional e estrangeira. Sua atual instalação é alugada, e a mesma possui uma filial 

no estado de São Paulo.  

Sua atividade principal é baseada na importação e na comercialização no 

mercado nacional de mercadorias importadas. A importação utilizada como base 

para o estudo de caso é do Polietileno (tipo de matéria- prima para a fabricação de 

plástico) com a classificação no NCM 3901.20.29. A empresa é optante pela 

modalidade de apuração do PIS e COFINS pelo regime não cumulativo, e seu 

faturamento mensal é em média de 4 milhões/mês. 

Para iniciar o estudo verificou-se o valor de aquisição da mercadoria originada 

do exterior que é discriminada na DI e na fatura comercial, conforme demonstrado 

na tabela 1. O valor da mercadoria, frete e seguro são contratados em moeda 

estrangeira, contudo devem ser convertidos para moeda nacional, através da taxa 

cambial informada da DI, nesse exemplo foi utilizada à taxa cambial do dia de 

registro da operação 04/05/2015.  
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Composição do custo de compra Custo em Moeda Estrangeira- USD Custo em Moeda Nacional-  R$
(+) Valor da mercadoria conforme Fatura comercial 105.150,00                                                323.378,31                                   
(+) Valor do frete internacional conforme Fatura comercial 5.181,19                                                    15.934,23                                     
(+) Valor do seguro internacional 207,38                                                       637,78                                          
(=) Valor Aduaneiro 110.538,57                                                339.950,32                                   

Produto: Polietileno NCM: 39012029 Taxa Cambial : 3,0754 Local de origem: USA

Despesas aduaneiras Valor em R$ das despesas aduaneiras
(+) Despachante + sindicato dos Despachantes Aduaneiros 1.800,01                                                    
(+) Siscomex 214,50                                                       
(+) Liberação de transporte marítimo e aéreo 566,00                                                       
(+) Marinha mercante 2.967,67                                                    
(+) Frete remoção 2.250,00                                                    
(+) Armazenagem porto 3.401,40                                                    
(+) Movimentação porto 2.451,00                                                    
(+) Armazenagem 21.702,21                                                  
(+) Desova de container 1.200,00                                                    
(+) Devolução de container 579,00                                                       
(+) Carregamento 600,00                                                       
(+) Levante de container no porto 444,00                                                       
(+) Transferência do container para o veículo rodoviário 600,00                                                       
(+) Movimentação de carga após desova 510,00                                                       
(=) Despesas aduaneiras 39.285,79                                                  

A composição desses valores de aquisição é denominado valor aduaneiro, o 

qual  é considerado como base de cálculo para os tributos incidentes na Importação. 

 
Tabela 1 - Composição do valor aduaneiro 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2015 
 

Porém o importador é onerado com outras despesas indispensáveis para o 

desembaraço das mercadorias, essas são denominadas de despesas aduaneiras 

conforme a tabela 2, as quais integram a base de cálculo dos tributos. 

 
Tabela 2- Composição das despesas aduaneiras 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2015 
 

4.1 Incidência tributária e os créditos tributários  
 

 Como em qualquer operação de compra de mercadoria a importação 

também incide tributos, sendo um dos aspectos mais dispendiosos e que por 

consequência exige conhecimento por parte do importador. Atualmente o que define 

a carga tributária incidente é a classificação fiscal da mercadoria, com base no 

enquadramento no NCM. Através do NCM é que se tem conhecimento das alíquotas 

incidentes em cada tributo, sejam Imposto de Importação, IPI, ICMS, PIS/Pasep ou 

COFINS. Os tributos podem ser de esfera estadual ou federal. 
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Composição base de cálculo Base de cálculo
(+) Valor Aduaneiro( Tabela 1) 339.950,32                                                
(+) Despesas Aduaneiras ( Tabela 2) 39.285,79                                                  
(+) Imposto de Importação 47.593,04                                                  
(+) Programa de Integração Social - PIS ( Tabela 8) 7.138,96                                                    
(+) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social- COFINS ( Tabela 8) 32.805,21                                                  
(=) Passo 1 - Total dos Gastos 466.773,32                                                
Passo 2 - 100% das despesas - alíquota do ICMS( 4% ) 96%
Passo 3 -  Base de cálculo do ICMS por dentro ( R$ 466.773,32 / 96%) 486.222,20                                                
Alíquota do ICMS conforme TTD 4%
(=) Passo 4 - ICMS por dentro 19.448,89                                                  

O principal tributo de competência Estadual incidente na importação é o 

ICMS, e para compreender a sua base de cálculo é necessário primeiramente 

conhecer o cálculo do ICMS “por dentro”. 

 

4.1.1 ICMS por dentro 
 

O cálculo do ICMS por dentro está demonstrado na tabela 3. 
 

Tabela 3 - Demonstrativo do cálculo do ICMS por dentro 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2015 
 

O cálculo do ICMS “por dentro” consiste nos seguintes passos: 

Passo 1 - Primeiramente serão considerados todos os gastos que compõem a 

base de cálculo do ICMS de acordo com artigo 9º do RICMS/ SC-01; como valor 

aduaneiro, despesas aduaneiras, imposto de importação, PIS e COFINS. Conforme 

a tabela 4 foi denominada de Total dos Gastos, no valor de R$ 466.773,32. 

Passo 2 - O Total dos Gastos no valor de R$ 466.773,32, equivale à apenas 

96% da base de cálculo do ICMS, essa porcentagem é definida através do seguinte 

cálculo:  

A base de cálculo do ICMS é de 100% (-) 4% de alíquota do ICMS conforme 

Tratamento Tributário Diferenciado, assim; 

100% - 4% = 96% 

Passo 3 - Para se chegar a 100% da base de cálculo é necessário o seguinte 

cálculo: R$ 466.773,32 ÷ (divisão) 96% = R$ 486.222,20 

O valor de R$ 486.222,20 corresponde a 100% da base de cálculo do ICMS, 

a qual é utilizada para cálculo do ICMS sobre Importação. 

Passo 4 -O ICMS por dentro é obtido através do seguinte cálculo: 

Base de cálculo de R$ 486.222,20 x 4% de alíquota do ICMS =ICMS de R$ 

19.448,89 
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Composição base de cálculo Base de cálculo
(+) Valor Aduaneiro( Tabela 1) 339.950,32                                                
(+) Despesas Aduaneiras ( Tabela 2) 39.285,79                                                  
(+) Imposto de Importação 47.593,04                                                  
(+) Programa de Integração Social - PIS ( Tabela 8) 7.138,96                                                    
(+) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social- COFINS ( Tabela 8) 32.805,21                                                  
(+) ICMS por dentro ( Tabela 3) 19.448,89                                                  
(=) Base de cálculo 486.222,20                                                
Alíquota do ICMS conforme TTD 4%
(=) ICMS pago na importação 19.448,89                                                  

4.1.2 ICMS sobre importação 

 

O fato gerador do ICMS ocorre no desembaraço da mercadoria conforme o 

artigo 3º do RICMS/ SC-01, e seu cálculo é conforme a tabela 4: 

 

Tabela 4 - Demonstrativo do cálculo do ICMS com alíquota reduzida pelo TTD 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2015 
 

A base de cálculo do ICMS é composta pelos mesmos gastos da base de 

cálculo do ICMS “por dentro” já apresentado anteriormente acrescido do próprio 

ICMS. 

A operação de importação foi realizada por um despachante estabelecido no 

mesmo estado de origem da importadora, sendo assim, uma operação interna, 

então por isso, conforme o RICMS/SC-01, no Inciso I do artigo 26º, as operações de 

entrada de mercadorias importadas são tributadas com a alíquota interna de 17%, 

exceto as relacionadas nos incisos II, III e IV. 

Porém a alíquota incidente sobre o processo de importação da mercadoria, 

cujo código NCM 3901.20.29- Polietileno é de 4%, se tratando assim de uma 

alíquota reduzida, pois a empresa importadora é beneficiada pelo TTD, o qual foi 

concedido pela Receita Estadual de Santa Catarina por se tratar da importação de 

uma mercadoria sem similar nacional, com uma duração de março/2013 a 

março/2016, e somente poderá ser renovado com uma nova comprovação de não 

similaridade de mercadoria no mercado nacional, o qual exige da empresa, toda a 

documentação de origem e descrição detalhada da mercadoria. 

Na tabela 5 é demonstrado o cálculo do ICMS caso a empresa não fosse 

beneficiada pelo TTD, e o débito fosse apurado com a alíquota básica de 17%. 
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ICMS recolhido com alíquota de 17% 82.657,77                                                  
ICMS recolhido com alíquota de 4% 19.448,89                                                  
Diferença de recolhimento 63.208,89                                                  
Percentual recolhido a menor 76,47%

Composição base de cálculo Base de cálculo
(+) Valor aduaneiro ( Tabela 1) 339.950,32                                                
(=) Base de cálculo 339.950,32                                                
Alíquota conforme Tabela Externa Comum - TEC 14%
(=) Total do Imposto de Importação pago na importação 47.593,04                                                  

Composição base de cálculo Base de cálculo
(+) Valor Aduaneiro( Tabela 1) 339.950,32                                                
(+) Despesas Aduaneiras ( Tabela 2) 39.285,79                                                  
(+) Imposto de Importação 47.593,04                                                  
(+) Programa de Integração Social - PIS ( Tabela 8) 7.138,96                                                    
(+) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social- COFINS ( Tabela 8) 32.805,21                                                  
(+) ICMS por dentro ( Tabela 3) 19.448,89                                                  
(=) Base de cálculo 486.222,20                                                
Alíquota do ICMS conforme TTD 17%
(=) ICMS pago na importação 82.657,77                                                  

Tabela 5 - Demonstrativo do cálculo do ICMS com alíquota normal 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2015 
 

Após a apuração do ICMS pela alíquota básica, foi constatado que o valor 

devido de ICMS na importação é de R$ 82.657,77, e comparando-a com a apuração 

do ICMS com o benefício do TTD, o mesmo ICMS é de R$ 19.448,89. Ao comparar 

ambos, pode-se verificar que o imposto que se utilizou do benefício obteve uma 

redução no recolhimento do ICMS sobre importação no total de R$ 63.208,89, 

equivalente a 76,47%, partindo da alíquota básica, conforme demonstrado na tabela 

6. 

 

Tabela 6 - Comparativo do recolhimento do ICMS 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2015 
 

Os tributos e contribuições federais devidos na importação são pagos através 

do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), pagos no ato do 

registro da DI. Os Tributos pagos na importação da mercadoria Polietileno são: 

• Imposto de Importação - II - A base de cálculo deste imposto é composta pelo 

valor aduaneiro, e sua alíquota incidente é obtida através da Tabela Externa Comum 

- TEC, sendo obtida pelo NCM. Conforme demonstrado na tabela 7. 

 

Tabela 7 - Demonstrativo do cálculo do Imposto de Importação – II 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2015 
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Composição base de cálculo do PIS Base de cálculo
(+) Valor aduaneiro ( Tabela 1) 339.950,32                                                
(=) Base de cálculo 339.950,32                                                
Alíquota 2,10%
(=) Total do PIS/Pasep pago na importação 7.138,96                                                    
Composição base de cálculo da COFINS Base de cálculo
(+) Valor aduaneiro ( Tabela 1) 339.950,32                                                
(=) Base de cálculo 339.950,32                                                
Alíquota 9,65%
(=) Total da COFINS pago na importação 32.805,21                                                  

Composição base de cálculo Base de cálculo
(+) Valor Aduaneiro( Tabela 1) 339.950,32                                                
(+) Despesas Aduaneiras ( Tabela 2) 39.285,79                                                  
(+) Imposto de Importação 47.593,04                                                  
(+) Programa de Integração Social - PIS ( Tabela 8) 7.138,96                                                    
(+) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social- COFINS ( Tabela 8) 32.805,21                                                  
(+) ICMS ( Tabela 4) 19.448,89                                                  
(=) Base de cálculo 486.222,20                                                
Alíquota conforme Tabela de Incidência do IPI - TIPI 5%
(+) Total do IPI pago na importação 24.311,11                                                  

Tributos Valor Participação
(+) IPI ( Tabela 9 ) 24.311,11                                                  18,52%
(+) COFINS ( Tabela 8 ) 32.805,21                                                  24,99%
(+) PIS/PASEP ( Tabela 8 ) 7.138,96                                                    5,44%
(+) Imposto de Importação ( Tabela 7 ) 47.593,04                                                  36,25%
(+) ICMS ( Tabela 4 ) 19.448,89                                                  14,81%
(=) Total da carga tributária 131.297,21                                                100,00%

• PIS/Pasep e COFINS - As bases de cálculo do PIS e COFINS são compostas 

pelo valor aduaneiro, e suas alíquotas incidentes são de 2,10 % para o PIS e 9,65% 

para a COFINS. Os cálculos do PIS/Pasep e da COFINS estão demonstrados na 

tabela 8. 
 

Tabela 8 - Demonstrativo do cálculo do PIS/Pasep e COFINS 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2015 
 

• IPI é um imposto que tem a base de cálculo composta pelo valor aduaneiro, 

despesas aduaneiras, imposto de importação, PIS, COFINS e ICMS conforme 

demonstrado na tabela 9. Sua alíquota é informada na Tabela de Incidência do IPI - 

TIPI. 

 

Tabela 9 - Demonstrativo do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados -IPI 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2015 
 

Na tabela 10 está demonstrada a proporção de cada tributo pago no momento 

da importação. 

 
Tabela 10 - Demonstrativo da participação dos tributos no total da carga tributária 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2015 
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(+) Valor Aduaneiro ( Tabela 1 ) 339.950,32 89,64%
(+) Despesas Aduaneiras ( Tabela 2 ) 39.285,79 10,36%
(=) Custo Inicial da Importação 379.236,11 100%
Carga Tributária 131.297,21 34,62%
Valor Final da Importação com os tributos 510.533,31 134,62%
Valor agregado pela carga tributária 34,62%

Verifica-se que o total de tributos pagos na importação foi de R$ 131.297,21, 

e o tributo com maior participação é o II, representando 36,25% da totalidade paga. 

Por sua vez na tabela 11 é demonstrado que os tributos agregam em 34,62% o valor 

final desembolsado no momento da importação. 

 
Tabela 11 - Análise da carga tributária no valor pago na importação 

 
 
Fonte: 

Elaborado pelos autores, 2015 
 

4.1.3 Apuração tributária 

 

Para elaborar a apuração tributária das mercadorias vendidas, cujo tenham 

sido mercadorias importadas para revenda, devemos considerar os créditos 

tributários, pois desde a Constituição Federal de 1988, é um direito do contribuinte 

utilizar-se deste crédito tributário sobre os Impostos e Contribuições, tanto de esfera 

Estadual ou Federal para as Pessoas Jurídicas, ou seja, utilizar-se do princípio da 

não cumulatividade. O mesmo também ocorre com os tributos incidentes na 

importação  

Para demonstrar as apurações dos tributos e os respectivos créditos, foram 

consideradas as seguintes premissas: 

a) O faturamento referente à venda da mercadoria importada foi realizado 

100% no mês de junho de 2015 para o Estado de Santa Catarina no valor de R$ 

1.000.000,00; 

b) Não serão consideradas outras receitas e nem despesas; 

c) Serão considerados somente os créditos decorrentes da importação; 

d) Foi vendido todo o estoque da mercadoria Polietileno importado. 

Conforme demonstrado na tabela 12 os tributos incidentes sobre o 

faturamento são o PIS/Pasep, COFINS, ICMS e IPI. A incidência do IPI ocorre 

porque a atividade de importação é equiparada a atividade industrial pela legislação  

do IPI, mesmo que não tenha ocorrido qualquer beneficiamento ou modificação na 

mercadoria. Todos os tributos são apurados e pagos mensalmente. 
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Receita com vendas 1.000.000,00         Receita com vendas 1.000.000,00              
(-) IPI 47.619,05              (-) IPI 47.619,05                   
(=) Base de Cálculo ( R$ 1.000.000,00 / 1,05 ) 952.380,95            (=) Base de Cálculo ( R$ 1.000.000,00 / 1,05 ) 952.380,95                 
Alíquota PIS/pasep 1,65% Alíquota COFINS 7,60%
(=) Débito PIS/Pasep 15.714,29              (=) Débito COFINS 72.380,95                   

Receita com vendas 1.000.000,00         Receita com vendas 1.000.000,00              
(-) IPI 47.619,05              (-) IPI 47.619,05                   
(=) Base de Cálculo ( R$ 1.000.000,00 / 1,05 ) 952.380,95            (=) Base de Cálculo ( R$ 1.000.000,00 / 1,05 ) 952.380,95                 
Alíquota ICMS 17,00% Alíquota IPI 5,00%
(=) Débito ICMS 161.904,76            (=) Débito IPI 47.619,05                   

PIS/ PASEP COFINS

ICMS IPI

Base de cálculo ( Tabela 8 ) 339.950,32            Base de cálculo ( Tabela 8 ) 339.950,32                 
Alíquota permitida para crédito 1,65% Alíquota permitida para crédito 7,60%
(=) Credito do PIS/Pasep 5.609,18                (=) Credito da COFINS 25.836,22                   
Pis/Pasep pago na importação ( Tabela 8 ) 7.138,96                COFINS  pago na importação ( Tabela 8 ) 32.805,21                   

(=) Valor a ser reconhecido no custo da 
mercadoria importada 1.529,78                

(=) Valor a ser reconhecido no custo da mercadoria 
importada 6.968,98                     

Base de cálculo ( Tabela 4 ) 486.222,20            Base de cálculo ( Tabela 9 ) 486.222,20                 
Alíquota permitida para crédito 4% Alíquota permitida para crédito 5%
(=) Credito de ICMS 19.448,89              (=) Credito de IPI 24.311,11                   
ICMS pago na importação ( Tabela 4 ) 19.448,89              IPI pago na importação ( Tabela 9 ) 24.311,11                   
(=) Valor a ser reconhecido no custo da 
mercadoria importada -                         

(=) Valor a ser reconhecido no custo da mercadoria 
importada -                              

PIS/ PASEP COFINS

ICMS IPI

Tabela 12 - Demonstrativo dos cálculos de débito dos Tributos 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2015 
 

A alíquota incidente sobre o IPI na venda é de 5%, ICMS de 17% por se tratar 

de uma operação interna, PIS/Pasep de 1,65% e COFINS de 7,60%. Contudo os 

valores dos débitos apurados na tabela 12 não são recolhidos integralmente, pois 

partes desses tributos já foram pagos na etapa da importação. Na tabela 13 são 

demonstrados os valores que poderão ser utilizados para compensação. 

 

Tabela 13 - Apuração dos créditos dos tributos 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2015 
 

Os valores não compensados são reconhecidos como custo da mercadoria 

importada, pois a legislação em vigor permite o crédito de PIS/Pasep na alíquota de 

1,65% e a COFINS na alíquota de 7,60%. Os valores residuais a recolher, ou seja, 

deduzidos dos valores creditados estão demonstrados na tabela 14. 
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(+) Imposto de importação (  Tabela 7 ) 47.593,04
(+) Parte do PIS/Pasep não creditado ( Tabela 13 ) 1.529,78
(+) Parte da COFINS não creditado ( Tabela 13 ) 6.968,98
(+) Valor aduaneiro ( Tabela 1 ) 339.950,32
(+) Despesas aduaneiras ( Tabela 2 ) 39.285,79
(=) Custo da mercadoria importada 435.327,91

Faturamento Bruto 1.000.000,00         
(-) IPI ( Tabela 12 ) 47.619,05              
(=) Receita Bruta 952.380,95            
(-) Deduções da Receita Bruta 250.000,00            
ICMS ( Tabela 12 ) 161.904,76            
PIS ( Tabela 12 ) 15.714,29              
COFINS ( Tabela 12 ) 72.380,95              
(=) Receita Líquida 702.380,95            
(-) Custo da mercadoria importada 435.327,91            
Custo da mercadoria importada ( Tabela 15 ) 435.327,91            
(=) Lucro bruto 267.053,04            

Tabela 14 - Demonstrativo da apuração dos tributos a recolher 

Débito PIS/Pasep ( Tabela 12 ) 15.714,29      Débito COFINS ( Tabela 12 ) 72.380,95      

(-) Crédito de PIS/Pasep s/ importação alíquota 1,65% ( Tabela 8 ) 5.609,18        (-) Crédito COFINS s/ importação alíquota 7,60% ( Tabela 8 ) 25.836,22      

(=) PIS/ PASEP a recolher 10.105,11      (=) COFINS a recolher 46.544,73      

Débito ICMS ( Tabela 12 ) 161.904,76    Débito IPI ( Tabela 12) 47.619,05      
(-) Credito ICMS s/ importação ( Tabela 4 ) 19.448,89      (-) Crédito IPI s/ importação ( Tabela 9 ) 24.311,11      
(=) ICMS a recolher 142.455,87    (=) IPI a recolher 23.307,94      

PIS/ PASEP a recolher COFINS a recolher

ICMS a recolher IPI a recolher

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2015 

 

O único imposto que não é recuperável é o Imposto de Importação, e assim é 

reconhecido o seu total como um custo de aquisição, o qual integra o custo da 

mercadoria importada. 

 

4.1.4 Apuração do custo da mercadoria importada e do lucro bruto 

 

O custo da mercadoria importada que é reconhecida no mês é composto pelo 

imposto de importação, valor aduaneiro, a parte do PIS/Pasep e da COFINS não 

creditado e despesas aduaneiras, conforme é demonstrado na tabela 15. 

 

Tabela 15 - Demonstrativo do custo da mercadoria importada 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2015 
 

Dessa forma, o custo da mercadoria importada também compõe o Lucro 

Bruto da operação juntamente com os débitos dos tributos apurados. O Lucro Bruto 

é demonstrado através do DRE simplificado, conforme a tabela 16. 

 

Tabela 16 - DRE Simplificado 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2015 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o crescimento constante da atividade de importação no Brasil, aumenta 

a exigência de conhecimento tributário adequado tanto por parte da empresa 

importadora como dos profissionais envolvidos na mesma, dentre esses está 

inserido o profissional contábil. 

Através da pesquisa realizada foi possível entender a importância do papel da 

contabilidade na atividade de importação, pois é esse setor responsável pelo 

assessoramento nos aspectos tributários na empresa, e muitas vezes também no 

gerenciamento dos custos.  

A incidência tributária em uma importação pode ter diversas possibilidades, 

seja pelas alíquotas dos tributos que podem variar de uma mercadoria para a outra, 

seja pela opção de um tratamento tributário diferenciado que pode reduzir os tributos 

pagos. Tais possibilidades podem proporcionar uma economia tributária, fator este 

muito importante para a empresa. 

Conforme foi demonstrado no estudo de caso, a tributação incidente na 

importação agrega em 34,62% o valor final desembolsado no momento da operação 

de importação, contudo pode-se verificar que há como se recuperar de parte desses 

tributos pagos, principalmente quando a empresa é optante do regime de não-

cumulatividade do PIS e da COFINS, como o exemplo da empresa estudada no 

estudo de caso. 

Para que seja elaborada a apuração tributária correta, é necessário 

conhecimento da composição dos tributos pagos na importação, ou seja, 

conhecimento das bases de cálculo e das alíquotas incidentes em cada tributo, pois 

esse conhecimento torna-se essencial justamente pelo constante aumento dos 

tributos incidentes na importação ocorridos nos últimos anos. 

O objetivo geral deste artigo consistiu na identificação dos custos e tributos 

incidentes na importação de mercadoria com base em uma empresa optante pelo 

regime da não-cumulatividade do PIS e da COFINS, tendo como objetivos 

específicos identificar as bases de cálculo dos principais tributos incidentes na 

importação, apresentar os créditos tributários possíveis na operação de importação, 

e demonstrar o custo da mercadoria importada e o lucro obtido. 

Tais objetivos foram alcançados, demonstrando a importância do 

conhecimento de todas as etapas do processo de importação. Considerando que 

qualquer análise e gerenciamento incorreto desse tipo de operação impactam tanto 

nos aspectos tributários quanto nos aspectos de custos da empresa, principalmente 
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de maneira negativa no resultado esperado, resultando em prejuízos e pagamentos 

tributários a maiores e indevidos. Aconselha-se, dentro desta mesma linha de 

pesquisa, a apuração da carga tributária incidente em outros tipos de importação, 

como por exemplo, a importação de serviços. 
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