
REINTEGRA 



• CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

• O Regime Especial de Reintegração de Valores 
Tributários para as Empresas Exportadoras – 
REINTEGRA foi instituído pela Medida Provisória nº 
540/2011, convertida pela Lei nº 12.546/2011, e 
regulamentado pelo Decreto nº 7.633/2011 
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• BENEFICIÁRIOS 
• São beneficiários do REINTEGRA as pessoas jurídicas 

produtoras que efetuem exportação de qualquer dos bens 
manufaturados classificados nos códigos da TIPI, ainda que 
através de Empresa Comercial Exportadora - ECE. 

• No caso de venda à ECE deverão ser informados, nos 
campos próprios do Registro de Exportação, os dados da 
empresa produtora. 

• O REINTEGRA não se aplica a Empresa Comercial 
Exportadora – ECE, e também não se aplica aos bens que 
tenham sido importados para revenda ainda que para o 
mercado externo, conforme § 6º, do art. 2º, da Lei nº 
12.546/2011. 
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• BENEFÍCIO 
• No âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que efetue 

exportação dos bens manufaturados classificados nos códigos da TIPI 
poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o 
resíduo tributário existente na sua cadeia de produção. 
 

• O REINTEGRA aplica-se somente a bem manufaturado no País cujo custo 
total de insumos importados não ultrapasse o limite percentual do preço 
de exportação . 
 

• Cabe ressaltar que os insumos originários dos demais países integrantes 
do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL que cumprirem os requisitos do 
Regime de Origem do MERCOSUL, serão considerados nacionais. 

• Portanto, os produtos manufaturados com insumos adquiridos de fora do 
Mercosul, dão direito ao ressarcimento, porém com a verificação do 
percentual de insumo importados em relação ao preço de exportação. 
 



• CÁLCULO 

• Para o cálculo do ressarcimento é necessário apurar 
a receita decorrente da exportação, ou venda com 
fim específico de exportação, dos bens produzidos 
pela pessoa jurídica, sendo a receita: 

 o valor da mercadoria no local de embarque (FOB), no caso de exportação 
direta; ou 

 o valor da nota fiscal de venda para Empresa Comercial Exportadora - ECE, 
no caso de exportação via ECE. 

• Sobre a receita é aplicado um percentual de 3%, 
tendo como resultado o valor do ressarcimento. 

 



Descrição da Receita Valor da Receita 

Exportação Direta R$ 150.000,00 

Venda ECE R$ 40.000,00 

Receita Total R$ 190.000,00 

    

Ressarcimento (3%) R$ 5.700,00 

Exemplo de Cálculo: 

Para produtos manufaturados com insumos importados de país membro do Mercosul, o 
tratamento será idêntico, desde que na importação se comprove a origem do produto 
através de Certificado de Origem Mercosul.  
Os produtos manufaturados com insumos adquiridos de fora do Mercosul, dão direito 
ao ressarcimento, porém com a verificação do percentual de insumo importados em 
relação ao preço de exportação. 
 



• Exemplo de Cálculo: 
• insumos adquiridos de fora do Mercosul, dão direito ao ressarcimento, porém com 

a verificação do percentual de insumo importados em relação ao preço de 
exportação. 

 
Descrição Dados 

NCM  8802.12.10 

    

Valor Aduaneiro na 

Importação + I.I. 
R$ 60.000,00 

Preço de Exportação R$ 130.000,00 

Relação Insumos / Exportação 46% 

Limite para a NCM 65% 

Percentual dentro do limite 

Receita de Exportação R$ 130.000,00 

    

Ressarcimento (3%) R$ 3.900,00 



• CRÉDITOS DE PIS/PASEP E COFINS PARA 
COMPENSAÇÃO DO REINTEGRA 

• O aproveitamento do crédito do REINTEGRA é 
apurado: 

a) 17,84% corresponderão a crédito do PIS; 

b) 82,16% corresponderão a crédito da COFINS. 

 



DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR DA RECEITA 

Exportação Direta R$ 100.000,00 

Venda à ECE R$ 50.000,00 

Receita Total R$ 150.000,00 

Ressarcimento Reintegra (3%) R$ 4.500,00 

    

PIS/PASEP (17,84% de R$ 4.500,00) R$ 802,80 

COFINS (82,16% de R$ 4.500,00) R$ 3.697,20 

Total do crédito (100% de PIS e COFINS) R$ 4.500,00 

Os créditos de PIS/PASEP e COFINS ficarão 
da seguinte forma: 



• PRAZO PARA RESSARCIMENTO 

– REINTEGRA será aplicado às exportações 
realizadas até 31 de dezembro de 2013. 

 

• FORMA DE RESSARCIMENTO 

– A utilização do crédito de PIS e COFINS pelo 
ressarcimento do Reintegra ocorrerá por meio do 
PER/DCOMP 



Quem somos: 
Desde 1.999 – sediada em Campinas/SP; 
Atuante em 80 clientes. 
 
Em nosso portfólio, temos as soluções, de: 
 Contabilidade completa; 
 Consultoria, e; 
 Auditoria. 

 
Responsável Técnico: 
Marcelo Caixeta 

 Especialização em Planejamento Tributário – APET/SP 
 Graduado em Ciências Contábeis 

• Empresário do setor contábil; 
• Auditor de tributos; 
• Consultor Administrativo/Financeiro; 

 
 



Alguns dos nossos Clientes 

Nossos registos 




