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Nº 240, quinta-feira, 15 de dezembro de 2011
"Art. 11. ...................................................................................
.........................................................................................................
§ 2o As pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas,
nacionais ou estrangeiras, que estejam no exercício das atividades
previstas no art. 5o serão responsáveis pelo pagamento da Taxa
de Serviços Metrológicos." (NR)
Art. 13. A Lei no 9.933, de 1999, passa a vigorar acrescida
dos seguintes arts. 3o-A, 9o-A, 11-A e 11-B:
"Art. 3o-A. É instituída a Taxa de Avaliação da Conformidade, que tem como fato gerador o exercício do poder de
polícia administrativa na área da avaliação da conformidade compulsória, nos termos dos regulamentos emitidos pelo Conmetro e
pelo Inmetro.
§ 1o A Taxa de Avaliação da Conformidade, cujos valores
constam do Anexo II desta Lei, tem como base de cálculo a
apropriação dos custos diretos e indiretos inerentes ao exercício
do poder de polícia administrativa da atividade.
§ 2o As pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas,
nacionais ou estrangeiras, que estejam no exercício das atividades
previstas no art. 5o são responsáveis pelo pagamento da Taxa de
Avaliação da Conformidade."

(Anexo II da Lei no 9.933, de 20 de dezembro de 1999)
TAXAS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
Taxa para concessão de registro de objetos com con- R$ 47,39
formidade avaliada
Taxa para renovação de registro de objetos com con- R$ 47,39
formidade avaliada
Taxa para verificação de acompanhamento inicial
R$ 1.197,48
Taxa para verificação de acompanhamento de manu- R$ 1.197,48
tenção
Taxa de anuência para produtos importados sujeitos ao R$ 47,39
licenciamento não automático
Nota 1: O Registro tem sua validade vinculada ao Atestado da
Conformidade emitido para o objeto registrado. Os prazos e critérios
para concessão, manutenção e renovação do Atestado da Conformidade são definidos nas portarias que aprovam os Requisitos de
Avaliação da Conformidade de cada objeto.
Nota 2: As taxas de verificação de acompanhamento inicial e de
manutenção incidirão na concessão e na manutenção de registros
para os serviços com conformidade avaliada pelo mecanismo de
declaração do fornecedor.
LEI No 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011
Institui o Regime Especial de Reintegração
de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras (Reintegra); dispõe sobre a
redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) à indústria automotiva; altera a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas empresas que menciona; altera as Leis no 11.774, de 17 de
setembro de 2008, no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, no 11.196, de 21 de novembro de 2005, no 10.865, de 30 de abril
de 2004, no 11.508, de 20 de julho de 2007,
no 7.291, de 19 de dezembro de 1984, no
11.491, de 20 de junho de 2007, no 9.782,
de 26 de janeiro de 1999, e no 9.294, de 15
de julho de 1996, e a Medida Provisória no
2.199-14, de 24 de agosto de 2001; revoga
o art. 1o da Lei no 11.529, de 22 de outubro
de 2007, e o art. 6o do Decreto-Lei no
1.593, de 21 de dezembro de 1977, nos
termos que especifica; e dá outras providências.

"Art. 11-A. O lançamento das taxas previstas nesta Lei ocorrerá pela emissão de guia específica para o seu pagamento, regulamentada pela Secretaria do Tesouro Nacional, com efeito de
notificação e de constituição dos créditos tributários do Inmetro.
§ 1o O contribuinte poderá impugnar o lançamento das taxas
previstas nesta Lei perante a autoridade que constituiu o crédito
tributário do Inmetro, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de sua
notificação.
§ 2o Caberá recurso da decisão sobre a impugnação de que
trata o § 1o, interposto ao Presidente do Inmetro, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da notificação do contribuinte.
§ 3o O contribuinte deverá comprovar o recolhimento das
taxas previstas nesta Lei anteriormente à realização dos serviços
metrológicos e dos registros de objetos com avaliação da conformidade compulsória.
§ 4o O Inmetro poderá definir, excepcionalmente, em regulamento, prazos para o recolhimento das taxas previstas nesta
Lei, considerando-se a singularidade da atividade desempenhada
pelo contribuinte."
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§ 6o O disposto neste artigo não se aplica a:

ANEXO

"Art. 9o-A. O regulamento desta Lei fixará os critérios e
procedimentos para aplicação das penalidades de que tratam os
arts. 8o e 9o."

ISSN 1677-7042

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1o É instituído o Regime Especial de Reintegração de
Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), com
o objetivo de reintegrar valores referentes a custos tributários federais
residuais existentes nas suas cadeias de produção.
2o

Art.
No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora
que efetue exportação de bens manufaturados no País poderá apurar
valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua cadeia de produção.

"Art. 11-B. Compete ao Presidente do Inmetro autorizar a
realização de acordos ou transações de créditos não tributários e
não inscritos em dívida ativa, de valor até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), até o limite de 50% (cinquenta por cento), e o
parcelamento administrativo em prestações mensais e sucessivas,
até o máximo de 60 (sessenta).

§ 1o O valor será calculado mediante a aplicação de percentual
estabelecido pelo Poder Executivo sobre a receita decorrente da exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica referida no caput.

§ 1o Quando o valor do crédito for superior ao limite fixado
no caput, o acordo ou a transação, sob pena de nulidade, dependerá de prévia e expressa autorização do Ministro de Estado
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

§ 2o O Poder Executivo poderá fixar o percentual de que
trata o § 1o entre zero e 3% (três por cento), bem como poderá
diferenciar o percentual aplicável por setor econômico e tipo de
atividade exercida.

I - empresa comercial exportadora; e
II - bens que tenham sido importados.
§ 7o A empresa comercial exportadora é obrigada ao recolhimento do valor atribuído à empresa produtora vendedora se:
I - revender, no mercado interno, os produtos adquiridos para
exportação; ou
II - no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da
emissão da nota fiscal de venda pela empresa produtora, não houver
efetuado a exportação dos produtos para o exterior.
§ 8o O recolhimento do valor referido no § 7o deverá ser
efetuado até o décimo dia subsequente ao do vencimento do prazo
estabelecido para a efetivação da exportação, acrescido de multa de
mora ou de ofício e de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia
do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal de venda dos
produtos para a empresa comercial exportadora até o último dia do
mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês do
pagamento.
Art. 3o O Reintegra aplicar-se-á às exportações realizadas até
31 de dezembro de 2012.
Art. 4o O art. 1o da Lei no 11.774, de 17 de setembro de
2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1o As pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no
mercado interno ou de importação de máquinas e equipamentos
destinados à produção de bens e prestação de serviços, poderão
optar pelo desconto dos créditos da Contribuição para o Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de que tratam o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e o § 4o do art. 15 da Lei no 10.865, de 30
de abril de 2004, da seguinte forma:
I - no prazo de 11 (onze) meses, no caso de aquisições
ocorridas em agosto de 2011;
II - no prazo de 10 (dez) meses, no caso de aquisições
ocorridas em setembro de 2011;
III - no prazo de 9 (nove) meses, no caso de aquisições
ocorridas em outubro de 2011;
IV - no prazo de 8 (oito) meses, no caso de aquisições
ocorridas em novembro de 2011;
V - no prazo de 7 (sete) meses, no caso de aquisições
ocorridas em dezembro de 2011;
VI - no prazo de 6 (seis) meses, no caso de aquisições
ocorridas em janeiro de 2012;
VII - no prazo de 5 (cinco) meses, no caso de aquisições
ocorridas em fevereiro de 2012;
VIII - no prazo de 4 (quatro) meses, no caso de aquisições
ocorridas em março de 2012;
IX - no prazo de 3 (três) meses, no caso de aquisições
ocorridas em abril de 2012;

§ 3o Para os efeitos deste artigo, considera-se bem manufaturado no País aquele:

X - no prazo de 2 (dois) meses, no caso de aquisições
ocorridas em maio de 2012;
XI - no prazo de 1 (um) mês, no caso de aquisições ocorridas
em junho de 2012; e

§ 3o As competências previstas neste artigo poderão ser delegadas."

I - classificado em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto
o
n 6.006, de 28 de dezembro de 2006, relacionado em ato do Poder
Executivo; e

Art. 14. São criados, no âmbito do Poder Executivo federal,
120 (cento e vinte) cargos de provimento efetivo de Analista de
Comércio Exterior, da carreira de mesma denominação.

II - cujo custo dos insumos importados não ultrapasse o
limite percentual do preço de exportação, conforme definido em relação discriminada por tipo de bem, constante do ato referido no
inciso I deste parágrafo.

§ 2o O valor de cada prestação mensal, por ocasião do
pagamento, será acrescido de juros e multa de mora, na forma da
legislação vigente para títulos federais.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
ressalvado o disposto no art. 3o-A da Lei no 9.933, de 20 de dezembro
de 1999, que vigorará a partir de 1o de janeiro de 2012.
Brasília, 14 de dezembro de 2011;
123o da República.

190o

da Independência e

DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Alessandro Golombiewski Teixeira
Miriam Belchior
Aloizio Mercadante

§ 4o A pessoa jurídica utilizará o valor apurado para:
I - efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à
matéria; ou
II - solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 5o Para os fins deste artigo, considera-se exportação a
venda direta ao exterior ou à empresa comercial exportadora com o
fim específico de exportação para o exterior.
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XII - imediatamente, no caso de aquisições ocorridas a partir
de julho de 2012.
§ 1o Os créditos de que trata este artigo serão determinados:
I - mediante a aplicação dos percentuais previstos no caput
do art. 2o da Lei no 10.637, de 2002, e no caput do art. 2o da Lei
no 10.833, de 2003, sobre o valor correspondente ao custo de
aquisição do bem, no caso de aquisição no mercado interno; ou
II - na forma prevista no § 3o do art. 15 da Lei no 10.865, de
2004, no caso de importação.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos bens novos adquiridos ou recebidos a partir de 3 de agosto de 2011.
§ 3o O regime de desconto de créditos no prazo de 12 (doze)
meses continua aplicável aos bens novos adquiridos ou recebidos
a partir do mês de maio de 2008 e anteriormente a 3 de agosto de
2011." (NR)
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