Escopo

Concessão
e Controle

Medida
Novos critérios levados em conta na análise do pedido de
drawback: além da expectativa de agregação de valor na
operação de exportação, a Subsecretaria de Operações de
Comércio Exterior (Suext/Secex/ME) poderá se basear na
compatibilidade e relação de equivalência entre o insumo e a
mercadoria exportada; na relação entre as quantidades de
insumo a importar e as quantidades de produto a exportar; e
na oscilação de preços entre insumo e mercadoria
exportada, a depender do regime pleiteado.
Possibilidade de deferimento de solicitação mesmo não
havendo agregação de valor (modalidade isenção): a
variação cambial e a oscilação de preços podem ser
indicados como justificativa para a não agregação de valor
no processo produtivo e, ainda assim, ser concedido o
benefício da isenção.

Liquidação do
compromisso
de exportação

Encerramento de forma regular (modalidade suspensão):
serão considerados encerrados de forma regular, inclusive, os
casos em que (i) as exportações excederem em até 20% as
quantidades previstas; (ii) as exportações se realizarem de
maneira parcial, desde que cumprida a proporção entre
insumos adquiridos e mercadoria exportada; e (iii) os valores
das importações e exportações forem diferentes do previsto,
desde que tenha havido agregação de valor no conjunto das
operações.

Segmentação
dos tipos de
regime

Ao se estruturar em Drawback Suspensão, Drawback Isenção
e Regimes Atípicos de Drawback, a nova normativa
estabelece divisão clara dos procedimentos referentes à cada
uma das modalidades.

Adequação
ao Portal
Único de
Comércio
Exterior

Incorporação de procedimentos previstos pelo Portal Único
de Comércio Exterior (novo módulo de exportação)

Efeito Esperado

O foco nas quantidades, e não nos valores, reduz os custos
de utilização do mecanismo, já que se trata de parâmetro
mais estável.
A adoção de critério mais flexível para a utilização do regime
permite ampliação do número de usuários.
É mais fácil entrar no regime.

Maior margem de excesso (de 15% para 20%) e foco em
quantidade, e não no valor.
Flexibilização de critérios para considerar a efetivação da
liquidação do compromisso de exportação.
É mais fácil sair do regime.

Maior facilidade de compreensão.
Evita erros de procedimento que geram ônus ao usuário.

A manutenção da normativa atualizada é fundamental para
seu correto entendimento e operacionalização pelos
beneficiários.

