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Introdução

A operação de comércio exterior é, para alguns, bastante
complexa, principalmente o processo de importação de
mercadorias.

Há vários detalhes que são muito relevantes ao processo, por isso,
ao registrar a DI, deve-se atentar a cada detalhe, principalmente a
NCM e a descrição do produto, que determinam a carga tributária
e eventuais benefícios aplicáveis, por exemplo.

Glossário

• DI – Declaração de Importação
• SISCOMEX - Sistema Integrado de Comércio Exterior
• NCM – Nomenclatura Comum Mercosul
• RFB – Receita Federal do Brasil
• RA - Regulamento Aduaneiro
• PN – Part Number



CAPÍTULO 1

O QUE É
RETIFICAÇÃO DE 

DI?

1



O que é Retificação de DI?

Grande parte das informações podem ser alteradas e/ou corrigidas
na Declaração de Importação, o que é conhecido como Retificação
de DI, que pode ser feita das seguintes formas:

– retificação após o desembaraço;
– retificação antes do desembaraço;
– (*) alteração do tipo da declaração;
– alteração de dados cambiais antes do desembaraço;
– alteração de dados cambiais após o desembaraço.

Todas as alterações feitas em uma DI passam pela RFB para que
sejam validadas e aprovadas, ficando a cargo do importador
recolher a diferença de impostos identificados ou solicitar o
ressarcimento dos impostos pagos a mais.

(*) Depende do posicionamento da RFB.



É de suma importância que os importadores revisem e
mantenham atualizadas as DIs dos últimos cinco anos.
Em caso de detecção de algum erro, é possível fazer a retificação
após o desembaraço, que é chamada de denúncia espontânea,
operação na qual o importador recolherá possíveis diferenças de
tributos, com seus acréscimos legais, ou fará a petição de
ressarcimento de tributos pagos a mais, também com seus
acréscimos legais.
Na modalidade de Retificação pós desembraço, quando
constatado um erro na DI, a mesma correção deve ser aplicada em
todas a DIs similares nos últimos cinco anos, evitando assim
autuações, multas pesadas e grandes prejuízos para a empresa.
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Como fazer a Retificação de 
DI?

O primeiro passo é identificar os itens (PN’s) que foram afetados
por classificações errôneas. Após isso, cruzar com todas as DI’s do
período.

Casos de pagamentos:

• Efetuar as retificações no site do SISCOMEX;
• Gerar guias dos pagamentos;
• Anexar os extratos retificados no Portal Único.

Casos de ressarcimento:

• Montar o processo de restituição;
• Protocolar junto à RFB;
• Acompanhar o processo até o crédito.



Como fazer a Retificação de 
DI?



“ A qualidade do nosso time 
técnico faz a diferença.

Israel Geraldi – CEO da RGC 

“
O trabalho de Retificação de DI requer muita atenção aos detalhes
pois são realizadas diversas conferências e validações levando em
consideração o histórico. Esteja pronto para o OEA.
Portanto, se você quer segurança e efetividade para sua empresa,
consulte nossos serviços de Retificação de DI.
Faça como tantas outras empresas, trabalhe com a empresa
Autoridade em caracterização técnica de produtos.

A RGC é parceira da WCO Academy no Brasil e América Latina.
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Multas

De acordo com o artigo 711 do Regulamento Aduaneiro (RA),
aplica-se a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria nos
casos abaixo:

• classificada incorretamente na NCM (Nomenclatura Comum
do Mercosul), nas nomenclaturas complementares ou em
outros detalhamentos instituídos para a identificação da
mercadoria. Aqui encontram-se incluídas também a
Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística (NVE) e o
Destaque de Anuência;

• quantificada incorretamente na unidade de medida estatística
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou

• quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro
omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação
de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial
necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.



Quem é a RGC?

Iniciou sua operação em 1997, tornando-se RGC Consultoria
Engenharia em 2001.
A RGC é uma empresa de engenharia que atua no segmento
industrial para as áreas de Comércio Exterior e Classificação
Fiscal. A experiência profissional de nossos engenheiros e
consultores foi desenvolvida nos mais diversos segmentos de
mercado, em empresas de destaque em suas respectivas áreas de
atuação.
Com essa bagagem de conhecimento e especialização e com uma
ampla rede de parceiros de serviços especializados, nossa equipe
está à disposição de sua empresa para auxiliar nas rotinas,
procedimentos, tomada de decisões e elaboração de projetos
especiais de importação e exportação.

Conta hoje com aproximadamente 30 colaboradores nas áreas de:

• Engenharia elétrica
• Engenharia eletrônica
• Engenharia mecânica
• Engenharia química

• Engenharia civil
• Farmacêutica
• Analistas Tributários
• Analistas em Comércio Exterior



Alguns Clientes RGC



Ligue para a RGC Consultoria Engenharia, nossa 
equipe comercial está pronta para atendê-lo!

Saiba mais aqui!

Retifique agora suas
DI’s!

http://www.rgc.com.br/

