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O Ex-tarifário não é um benefício fiscal, mas causa os mesmos efeitos. Trata-se de
redução temporária da alíquota do imposto de importação comum que estimula o
investimento produtivo. É uma política tarifária chamada Tarifa Externa Comum, ou
simplesmente TEC.
A tabela da TEC consiste na repetição da NCM, e esta regra comporta algumas
exceções, que são comumente utilizadas pelos países. Uma dessas exceções trata-se da
exceção tarifária ou ex-tarifário, que é a redução do imposto de importação para bens de
capital (BK) ou bens de informática e telecomunicações (BIT) que não tenham
produção nacional. Assim, o bem deve estar grafado como BK ou BIT na TEC.
A redução da tarifa ocorre para todos os BK ou BIT que tenham sido concedidos. A
exceção tarifária não importa a origem do bem, portanto, cabe aos bens produzidos em
qualquer lugar do mundo.
A concessão se dá por meio de resolução da Câmara de Comércio Exterior (Camex) do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). O ex-tarifário
repercute no IPI e no ICMS e não exige que o produto seja transportado em navio de
bandeira brasileira.
Essa exceção à TEC exige prévio requerimento junto à Camex. Assim, após análise e
concessão do concedido, será anotada na tabela TEC a nova alíquota, em geral reduzida
para 2%. O bem, que deve ser novo e não produzido no Brasil, passará a possuir aquela
tarifa.
A redução na tarifa é concedida pelo prazo igual ou inferior a 2 (dois) anos, podendo ser
prorrogado ou até mesmo revogado antes do fim do prazo.
Assim, o contribuinte (importador) deve procurar assessoria especializada para obter os
benefícios dessa redução dos custos tributários da sua importação.

