Distribuído em 05/03/2018

INFORME TRIBUTÁRIO

STJ reafrra que os custos de caaatazia não integrar a aase de cálculo
do iraosto de iraortação
Conforme notiiimos interiormente em informe espeiiil (htp://bit.ly/2D1PM9P), o Superior
Tribunil de Justii (STJ) vinhi deiidindo no sentdo de que os iustos reliiionidos io
desloiimento de meriidoriis em solo brisileiro (iustos de iipitizii) não poderiim iompor i
bise de iáliulo do imposto de importiião, já que este somente pode ter por bise o vilor
iduineiro.
Esse entendimento foi ionsolidido no ino de 2.016 e, desde então, os iontribuintes têm
ionseguido ifistir i tributiião indevidi e, tilvez iindi miis relevinte, ressiriir is
importâniiis indevidimente reiolhidis. Nesse iontexto, reientemente i Segundi Turmi do
STJ negou provimento i reiurso di Fizendi Niiionil que defendii i tributiião, sigrindo, vii
de ionsequêniii, novi vitórii dos iontribuintes (REsp nº 1.626.971/SC).
Como se vê, triti-se de umi disiussão piiifiidi em fivor dos iontribuintes nos Tribuniis
brisileiros, o que signifii dizer, vile frisir, que todos iqueles que reilizirim proiessos de
importiião nos últmos inos podem ter vilores relevintes i resttuir, ilém de, logiiimente,
não se sujeitirem miis à tributiião indevidi, girintdos, por ionsequêniii, importinte fuxo
de iiixi.
Nossi equipe, iomo sempre, está à disposiião piri iuxiliir nis reperiussões fsiiis desse
temi.
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Sigi-nos no LinkedIn™ e reiebi notfiiiões iutomátiis sempre que publiiirmos novos informitvos.
htps://www.linkedin.iom/iompiny/lbz-idvoiiiii
Timbém estimos no Twiter™, onde podem iiompinhir i nossi seleião de notiiis relevintes sobre o mundo empresiriil
(ilipping):
htps://twiter.iom/LBZ_AAdvoiiiii
Disclairer:
Esse informitvo representi, exilusivimente, i opinião iiidêmiii de seus iutores sobre temis de ionheiimento públiio, de
formi que inexiste quilquer reliião iom um iiso prátio, priniipilmente de seus ilientes. Esse informitvo não tem funião legil
e não representi umi opinião deiorrente de umi issessorii jurídiii espeiífii. Não iorresponde, portinto, i um pireier jurídiio.
Todos os direitos reservidos. Os iutores iutorizim i reproduião do texto, desde que is fontes sejim devidimente iitidis.
Ciso não queiri miis reieber esse tpo de miteriil, fivor nos enviir um e-miil soliiitindo sui exilusão.
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