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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo mostrar a evolução do comércio eletrônico 

no Brasil e no Mundo juntamente com seus aspectos e características, desde o tipo de 

comércio eletrônico, a seu perfil, devido ao aumento da confiança demonstrada pelo 

consumidor e a maior facilidade ao adquirir objetos de desejo sem sair de casa. 

 O principal foco se relaciona ao tratamento tributário a que vem sendo 

submetida esta modalidade de comércio, assunto que gera dúvidas e controvérsias 

tanto para quem vende quanto para quem compra e também para o que legisla. 

 Sendo um assunto atual os tratamentos tributários não acompanham e precisam 

se adequar ao novo ambiente, para isso foram feitas pesquisas relacionadas ao tipo de 

tributação que se aplica hoje no Brasil, se é necessário o estudo de mais alternativas, a 

avaliação de outros métodos tributários, inclusive de outros países, e a comparação 

destes métodos. 

Destaca também o ICMS, tributo do qual gera dúvidas devido a sua 

complexidade no comércio convencional, ainda mais no âmbito eletrônico, e demonstra 

que a Legislação brasileira ainda não planejou um diferencial nesta questão. 

 O trabalho demonstra de forma prática o porquê da preferência dos brasileiros 

de efetuar compras em sites do exterior, já que o e-commerce brasileiro apresenta um 

grande crescimento.  

 

Palavras chaves: Comércio Eletrônico, e-consumidores e tributos. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to show the evolution of e-commerce in Brazil and in the world 

along with its aspects and characteristics from the type of e-commerce, the profile, due 

to increased confidence shown by consumers and easier to acquire objects I desire 

without leaving home. 

            The main focus relates to the tax treatment that has been subjected this type of 

trade, an issue that generates doubts and controversies both for sellers and for those 

who buy and also for that legislation. 

           Being acurrent topic tax treatments do not follow and must suit the new 

environment, this research was done related to the type of tax that applies today in 

Brazil, it is necessary to study more alternatives, evaluation of other taxation methods, 

including from other countries, and the comparison of these methods. 

           Also highlights the ICMS tax which raises doubts due to its complexity in 

conventional trade, especially in the electronic context, and demonstrates that the 

Brazilian legislation have not yet planned a difference on this issue. 

 The work demonstrates a practical way why the preference of Brazilians make 

purchases in foreign sites, as the Brazilian e-commerce has great growth. 

 

Key words: E-commerce, e-consumers and taxes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Do final da década de 90 até os dias atuais, a evolução das tecnologias de 

informação, de transmissão de dados e a criação da internet marcaram uma nova 

fase do processo de globalização da economia, com isso o ambiente empresarial, 

tanto mundial como nacional, tende a passar por profundas mudanças: as 

organizações passaram a realizar seus planejamentos e estratégias voltadas para o 

futuro, de forma a alterar as bases competitivas empresariais. 

Nesse cenário aparece com grande evolução no mundo econômico, o 

comércio eletrônico, que possibilita a realização de operações comerciais sem a 

definição exata do local de origem e destino. 

Assim, o novo ambiente empresarial influencia todas as organizações que 

têm sido afetadas pela nova realidade do Comércio Eletrônico. Essa situação tem 

exigido das organizações máximo esforço para a assimilação e utilização das 

tecnologias de informação referentes ao Comércio Eletrônico, em sua 

operacionalização e em sua estratégia competitiva. 

As transformações do mundo econômico implicam, igualmente, grandes 

mudanças no mundo jurídico, sobretudo no que tange à área tributária. Onde 

conceitos fundamentais, como domicílio fiscal e estabelecimento permanente, 

competência e jurisdição tributária sobre os quais se alicerçam os sistemas 

tributários de todo o mundo, veem-se abalados. 

 Por outro lado, a desmaterialização das transações e dos documentos e as 

mudanças nas formas de entrega ou transmissão de bens e mercadorias resultam 

na necessidade de atualização de grande parte do aparato desenvolvido pelo Fisco 

para o controle e a fiscalização de tributos, exigindo o desenho de novas formas de 

se efetuar o planejamento e controle tributário e especificação dos tomadores de 

créditos sobre as mercadorias que transacionam entre os países e estados.  

A discussão à cerca desse novo mundo eletrônico e, especificamente, sobre 

o comércio eletrônico é de extrema importância para o planejamento tributário que 

necessitam criar, elaborar e colocar em prática um novo sistema tributário que 

garanta eficácia e efetividade à ação de controle, fiscalização e cobrança de tributos. 
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Reduzindo assim, a evasão fiscal provocada pelo grande desenvolvimento do 

comércio eletrônico. 

 

1.1 TEMA 

 

No cenário do mundo atual as transações via internet são cada vez mais comuns 

e necessárias devido a uma série de fatores que contribuem para o seu crescimento: 

disponibilidade de tempo, acesso instantâneo, informações precisas, custo x benefício 

são alguns dos fatores que aceleram o crescimento deste tão novo e necessário 

cenário econômico. 

As transações via internet estão ganhando espaço na vida das pessoas, e não é 

recente que isto acontece, há cerca de 10 anos já se observa a movimentação do e-

commerce. Porém, com avanços em grandes escalas fica-se a necessidade de se 

adequar o cenário diante as leis correntes em cada país e no mundo como um todo. 

A escolha do presente tema está baseada no funcionamento das questões 

tributárias diante ao comércio eletrônico, como se dá o cálculo e o recolhimento dos 

tributos, às vantagens e desvantagens de compra e venda no âmbito brasileiro e 

mundial. 

O trabalho de conclusão de curso irá relacionar os tributos existentes no Brasil, o 

perfil e crescimento do e-consumidor, os aspectos e características dos sistemas 

tributários mundiais e brasileiros diante ao comércio eletrônico e o planejamento 

contábil e fiscal sob a ótica de um novo cenário. 

 

1.2 DELIMITAÇÃO TEMÁTICA 

 

A pesquisa enfoca os aspectos tributários do comércio eletrônico, principalmente 

do ICMS, inerente ao ambiente globalizado atual e se limita ao estudo do planejamento 

e comparação de compra e venda e no âmbito tributário. 
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1.3 QUESTÃO PROBLEMA 

 

Os brasileiros estão comprando cada vez mais pelo comércio eletrônico, 

principalmente em sites do exterior, analisando as tributações vigentes do e-commerce 

nacionais e internacionais, como se dá desafio de a contabilidade planejar, controlar e 

traçar a base de tributação aceitável as condições da nova economia? 

 

1.4 OBJETIVO 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral demonstrar como se realiza a 

tributação no comércio eletrônico e evidenciar os motivos pelo qual o e-consumidor está 

deixando de comprar no Brasil para comprar em sites do exterior. 

Busca-se especificamente: 

 Analisar a divulgação das informações da legislação tributária vigente no Brasil, 

assim como seu desempenho econômico no e-commerce; 

 Demonstrar o perfil do e-consumidor, classificar o e-commerce e analisar o 

mercado do qual ele está inserido; 

 Demonstrar as técnicas utilizadas pelo fisco a fim de tributar este novo 

ambiente; 

 Fazer um comparativo entre países que se destacam no e-commerce; 

 Analisar os métodos de taxação utilizados no país que mais se destaca no e-

commerce, os Estados Unidos e; 

 Demonstrar como é feito todo o processo, desde a compra, a taxação e a 

entrega. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

Diante da complexidade de se entender como funciona o sistema tributário 

brasileiro frente ao e-commerce, há a busca pelo método de tributação que pode ser 

eficaz e não prejudicial tanto para o e-consumidor como para o governo, sendo uma 
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questão emergencial já que os sistemas tributários não acompanham o rápido 

crescimento do comércio eletrônico. 

Por isso justifica-se a importância do presente trabalho, que busca analisar e 

compreender o sistema tributário, avalia as possíveis soluções para uma boa tributação, 

pesquisa a forma que outros países tributam a fim de comparar e perceber uma boa 

solução para o Brasil. 

 O estudo contribuirá para a análise de consumidores em relação a suas 

compras dentro e fora do país, proporcionando boa comparação afim de que forneça 

informação para que o e-consumidor seja capaz cada vez mais de ter controle sob suas 

finanças, e não se ater somente a um tipo de comércio. 

A ideia de desenvolver a pesquisa foi através do hábito das pesquisadoras, que 

são e-consumidoras e por sua vez compram de sites brasileiros e do exterior, como em 

todo o processo de compra não há como saber o quanto está sendo taxado em cada 

compra, e somente sabe-se que os preços do exterior e dos mesmos produtos no Brasil 

possuem diferenças significantes, ficou a cargo da pesquisa, desenvolver e 

compreender como se dá o processo tributário do e-commerce. 

 

1.6 METODOLOGIA 

 

Cervo e Bervian (2002, p. 65) afirmam que “a pesquisa bibliográfica procura 

explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas em documentos” 

Para a elaboração da pesquisa foi utilizado o método bibliográfico, tendo em 

vista que o estudo baseou-se na procura em livros, revistas e web sites de matérias e 

artigos relacionados ao tema de comércio eletrônico e a sua taxação. 

Nas ciências humanas as pesquisas geralmente não adotam a experimentação, 

pois cada área possui suas particularidades. As pesquisas na área da contabilidade 

possuem tendência a ser do tipo não experimental, aquelas nas quais o pesquisador 

observa, registra, descreve, analisa e correlaciona os fatos sem manipular as variáveis, 

interferindo na realidade. 
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2. OS TRIBUTOS E SUAS APLICAÇÕES 

 

2.1 CONCEITO 

 

O Sistema Tributário Nacional tem sua estrutura básica definida no Código 

Tributário pela transcrição do artigo 3°. 

“Art. 3° - Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou 
cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato 
ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 
plenamente vinculada”. 
 

Com base neste artigo e para maior compreensão, cada um dos elementos que 

compõem a sua definição deve ser analisado separadamente, como descrito por Pegas 

(2011, p. 36): 

 Tributo é a prestação pecuniária, pois seu conceito legal define o 
pagamento obrigatório, não opcional e exclui qualquer prestação que 
não seja representada em moeda corrente do País ou em outra 
unidade traduzida em moeda. 

  O Tributo é compulsório, pois não se considera Tributo o que não 
tiver caráter de obrigatoriedade. Sendo uma relação de soberania do 
Estado que lhe permite exigir de todos aqueles que praticam o fato 
gerador, independentemente da vontade. 

 A criação ou instituição depende exclusivamente da lei. 

 Não constituir sanção por ato ilícito, significa que o Tributo não pode 
ser considerado como punição, sendo cobrado apenas quando o 
contribuinte emite sinal de capacidade de pagamento. Como 
exemplo de sanção por ato ilícito está a multa. Que não tem função 
arrecadatória e visa somente coibir algum tipo de infração. 

 Finalmente, a cobrança do Tributo é uma atividade privada da 
administração pública que deverá agir estritamente conforme a lei e 
não segundo seus critérios de conveniência e oportunidade. 

 

 

2.1.1 ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS 

 

No Art. 145 da Constituição Federal, foram definidas as espécies tributárias: 

Art. 145 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão instituir os seguintes tributos: 
I- Impostos; 
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II- taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, 
efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, 
prestados ao contribuinte ou posto a sua disposição; 
III- contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 
 

A Constituição Federal de 1988 incluiu, também, duas outras figuras tributárias 

que se enquadram na definição de tributo: os empréstimos compulsórios e as 

contribuições sociais. 

 

2.1.1.1 IMPOSTO 

 

Pela definição do Artigo 16 do CTN: “Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato 

gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa 

aos contribuintes”. 

É de competência privativa atribuída pela Constituição Federal, ou seja, é de 

competência exclusiva da União. Desta forma os principais impostos cobrados no 

Brasil, são: 

Federais 

IR - Impostos sobre a renda de qualquer natureza (Impostos de Renda). 

II - Imposto de Importação 

IPI - Impostos sobre produtos industrializados. 

IOF - Imposto sobre Operações Financeiras (Crédito, Operações de Câmbio e Seguro 

ou relativas a Títulos ou valores mobiliários 

ITR - Imposto Territorial Rural 

Estaduais 

ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. 

IPVA - Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. 
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Municipais 

 

IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial. 

 

ITBI - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens e Imóveis e de Direitos Reais a 

eles relativos. 

 

 ISS - Impostos Sobre Serviços. 

 

2.1.1.2 TAXAS 

A definição das taxas está no Artigo 77 do CTN, onde diz que: 

Art. 77 – as taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito 
Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, 
têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a 
utilização, efetiva ou potencial, do serviço público específico e divisível, 
prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição. 

Ao contrário dos Impostos, as taxas são definidas pela doutrina como tributos 

vinculados, isto é, o Estado oferece uma contraprestação de imediato ao contribuinte 

em função de sua cobrança. No caso das taxas, sua cobrança é pelo uso efetivo ou 

potencial de algum serviço público ou pelo exercício do poder de polícia pelo Estado. 

Onde esses serviços públicos passíveis de cobrança são aqueles essenciais de Estado, 

ou seja, sua não prestação prejudica a coletividade. 

 

2.1.1.3 CONTRIBUIÇÕES 

A Contribuição de melhoria está descrita no Artigo 81 do CTN: 

Art 81 - A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, 
pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas 
atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de 
que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa 
realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra 
resultar para cada imóvel beneficiado. 
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Sendo assim a Contribuição de melhoria pode ser instituída para fazer face ao 

custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária para o contribuinte. 

 

 

2.2 EVOLUÇÃO DOS TRIBUTOS 

 

Discute-se a evolução e mudanças do sistema tributário brasileiro desde a 

primeira Constituição republicana, suas motivações e relações com o ambiente 

econômico e político de cada época, a evolução e tendências do federalismo fiscal e os 

objetivos desejáveis de futuras reformas tributárias. 

A República brasileira herdou do Império boa parte da estrutura tributária que 

esteve em vigor até a década de 30. Sendo a economia eminentemente agrícola e 

extremamente aberta. A principal fonte de receitas públicas durante o Império era o 

comércio exterior, particularmente o imposto de importação que, em alguns exercícios, 

chegou a corresponder a cerca de 2/3 da receita pública. Às vésperas da proclamação 

da República este imposto era responsável por aproximadamente metade da receita 

total do governo. 

A partir da Constituição de 46 ocorreram importantes alterações nos sistemas 

tributários devido a preocupação de aumentar a receita dos municípios, fundamentado 

na criação do sistema de transferência de impostos. Este sistema foi reforçado ainda 

mais com a Emenda Constitucional n° 5, do início da década de 60, que atribuiu aos 

municípios 10% da arrecadação do imposto de consumo e aumentou a participação no 

imposto de renda de 10% para 15%. 

No início dos anos 1960, cerca de 40% da receita da União era oriunda do 

imposto sobre consumo, onde mais de 70% da receita estadual era obtida com o 

imposto sobre vendas e 45% das receitas municipais são oriundos de impostos sobre 

indústrias e profissões.  

A última reforma tributária efetiva realizada no Brasil ocorreu na década de 60, 

entre os anos de 1965 e 1967. Iniciando com a Emenda Constitucional n° 18, de 1 de 

Dezembro de 1965, reforçada pela Lei Complementar n° 5.172, de 25 de Outubro de 

1967 e sacramentada pela Constituição Federal de 1967. 
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Com a reforma o Brasil ficou com um sistema tributário inovador, considerado na 

época um dos mais modernos do mundo. Esta reforma utilizou da criação do Imposto 

sobre Circulação de Mercadoria (ICM) e do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) 

como seus pilares para a mudança, com a premissa básica de simplificar o sistema. 

Dando eles continuidade do seu desenvolvimento até a Constituição Federal atual, 

promulgada em 1988. 

 

 

2.3 TRIBUTOS DIRETOS E INDIRETOS 

 

            Impostos diretos serão incidentes sobre o patrimônio e a renda, ou seja, estão 

diretamente ligados sobre a capacidade contributiva do cidadão. São chamados dessa 

forma, pois são pagos diretamente pelo contribuinte de fato, sem poder ser repassado a 

terceiros, como no caso do IRPF (Imposto de renda de pessoa física).  

Segundo Fabretti e Fabretti (2009, pg. 67):  

Os tributos diretos que incidem sobre a propriedade e a renda, 
denominados de pessoais, devem respeitar a capacidade do sujeito 
passivo, ou seja, incidir de acordo com o valor da propriedade e faixa de 
renda do contribuinte, assegurando, dessa forma, que os que se 
encontrem em melhor situação econômica contribuam mais, diminuindo 
a carga tributária dos que têm pouca renda e menor patrimônio. 

 

Os impostos indiretos incidem sobre a produção e consumo de bens e serviços, 

sendo possível a transferência para terceiros através de inclusão nos preços dos 

produtos adquiridos pelos consumidores que de fato acabam pagando o imposto, sendo 

que este repasse é feito pela pessoa jurídica, que repassa aos cofres públicos.  

 

A definição de impostos indiretos para Rosa Jr. (2009, pg. 67) é:  
 

Impostos indiretos são aqueles que, por sua natureza, se prestam à 
repercussão, podendo o ônus tributário ser transferido pelo contribuinte 
designado pela lei (contribuinte de direito) para outra pessoa que 
suportará, em definitivo, e ao final do processo econômico de circulação 
de riquezas, a carga tributária (contribuinte de fato). 
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Com isso, Sabbag (2009, pg.1038) diferencia os impostos da seguinte forma, 

"tributos diretos são aqueles cujo ônus é suportado pelo próprio contribuinte, e indireto 

quando tal encargo for transferido para terceiros."  

 

 

2.3.1 PIS 

 

São contribuintes do PIS as pessoas jurídicas de direito privado e as que lhe são 

equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, inclusive empresas prestadoras de 

serviços, empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias, 

excluídas as microempresas e as empresas de pequeno porte submetidas ao Simples 

Nacional 

 Regime de Incidência Cumulativa: a base de cálculo é a receita operacional bruta 

da pessoa jurídica, sem deduções em relação a custos, despesas e encargos, 

apresentando alíquota de 0,65%. 

 Regime não cumulativo: a base de cálculo deve em sua formação ser somadas 

todas as receitas auferidas, com as exceções e exclusões previstas em lei, 

apresentando alíquota de 1,65%. 

 

 

2.3.2 COFINS 

 

A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) é uma 

contribuição federal brasileira, de natureza tributária, incidente sobre a receita bruta das 

empresas em geral, destinada a financiar a seguridade social, a qual abrange 

a previdência social, a saúde e a assistência social. Foi instituída pela lei 

complementar nº 70/91, sendo regulamentada pela lei nº 9.718/98. 

 Contribuinte: São contribuintes da COFINS as pessoas jurídicas de direito 

privado em geral, inclusive as pessoas a elas equiparadas pela legislação 

do Imposto de Renda, exceto as microempresas e as empresas de 

pequeno porte optantes pelo Simples Nacional (LC 123/2006). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tributos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Receita_bruta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seguridade_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Previd%C3%AAncia_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Assist%C3%AAncia_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_complementar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_complementar
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lc123_2006.htm


22 
 

 Base de Cálculo: A base de cálculo da contribuição é a totalidade das 

receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de 

atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as 

receitas. A possibilidade da não cumulatividade deu-se com a publicação 

da lei 10.833/2003, onde as empresas optantes pelo lucro real, a partir de 

1º de fevereiro de 2004, descontariam da receita bruta os créditos da 

contribuição. 

 Alíquota: A alíquota geral é de 3% (a partir de 01.02.2001) ou 7,6% (a 

partir de 01.02.2004) na modalidade não cumulativa. Entretanto, para 

determinadas operações, a alíquota é diferenciada. 

 

 

2.3.3 ICMS 

 

 Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação. É um imposto que cada um dos Estados e o Distrito Federal podem 

instituir, como determina a Constituição Federal de 1988. 

Para atuar em um ramo de atividade alcançado pelo imposto, a pessoa, física ou 

jurídica, deve se inscrever no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Também deve pagar 

o imposto a pessoa não inscrita quando importa mercadorias de outro país, mesmo sem 

habitualidade ou intuito comercial. 

O ICMS é um imposto não cumulativo, compensando-se o valor devido em cada 

operação ou prestação com o montante cobrado anteriormente. Em cada etapa da 

circulação de mercadorias e em toda prestação de serviço sujeita ao ICMS deve haver 

emissão da nota fiscal ou cupom fiscal. Esses documentos serão escriturados nos livros 

fiscais para que o imposto possa ser calculado pelo contribuinte e arrecadado pelo 

Estado. 

O contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com 

habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Receita_bruta


23 
 

de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 

de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 

É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem 

habitualidade: 

I – importe mercadorias do exterior, ainda que as destine a consumo ou ao ativo 

permanente do estabelecimento; 

II – seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha 

iniciado no exterior, 

III – adquira em licitação de mercadorias apreendidas ou abandonadas; 

IV – adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de 

petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não destinados à 

comercialização ou à industrialização. 

Esse imposto pode ser seletivo. Na maior parte dos casos o ICMS, que é 

embutido no preço, corresponde ao percentual de 18%. Entretanto, para certos 

alimentos básicos, como arroz e feijão, o ICMS cobrado é de 7%. Já no caso de 

produtos considerados supérfluos, como, por exemplo, cigarros, cosméticos e 

perfumes, cobra-se o percentual de 25%. 

 

 

2.3.4 ISS 

 

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos 

Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços 

constantes da lista anexa à Lei Complementar 116/2003, ainda que esses não se 

constituam como atividade preponderante do prestador. 

A Emenda Constitucional 37/2002, em seu artigo 3º, incluiu o artigo 88 ao Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias, fixando a alíquota mínima do ISS em 2%, 

a partir da data da publicação da Emenda (13.06.2002), podendo ser reduzida para os 

serviços a que se referem os itens 32, 33 e 34 da Lista de Serviços anexa ao Decreto-

Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968. E a alíquota máxima de incidência do ISS foi 

fixada em 5% pelo artigo 8º, II, da Lei Complementar 116/2003. 

http://www.portaltributario.com.br/legislacao/lc116.htm
http://www.portaltributario.com.br/legislacao/lc116.htm
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2.3.5 IPI 

 

O imposto sobre produtos industrializados incide sobre produtos nacionais e 

estrangeiros tendo suas disposições regulamentadas pelo Decreto 

7.212/2010 (RIPI/2010). 

O campo de incidência do imposto abrange todos os produtos com alíquota, 

ainda que zero, relacionados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI), observadas as 

disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que 

corresponde a notação "NT" (não-tributado). 

Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o 

funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o 

aperfeiçoe para consumo.  

 Contribuintes: podem ser o importador, o industrial, o comerciante ou 

o arrematador, ou a quem a lei os equiparar, a depender do caso. 

São considerados contribuintes industriais aqueles que comercializam produtos 

cuja industrialização tenha sido executada no próprio estabelecimento, ou de terceiros 

mediante a remessa dos insumos (combinação dos fatores de produção - matéria-

prima, horas trabalhadas, energia consumida - que entram na produção de determinada 

quantidade de bens ou serviços) necessários. 

Conforme o Decreto nº 7.212/10, equiparam-se a estabelecimento industrial os 

seguintes, entre outros:  

1. Importadores de produtos de procedência estrangeira que derem 
saída a esses produtos; 

2. Atacadistas ou varejistas que receberem diretamente da repartição 
aduaneira que efetuou o desembaraço dos produtos importados por 
outro estabelecimento da mesma firma; 

3. Filiais atacadistas que comercializem produtos importados ou 
industrializados por outro estabelecimento da mesma firma; 

4. Estabelecimentos comerciais atacadistas de pedras preciosas. 
 

 Base de cálculo: Depende da transação, no caso de venda em território nacional, 

a base de cálculo é o preço de venda. No caso de importação, a base de cálculo 

é o preço de venda da mercadoria, acrescido do Imposto de Importação e 

demais taxas exigidas (frete, seguro, etc). 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/decreto7212_2010.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/decreto7212_2010.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Importa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Arremata%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atacado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Varejo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aduana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aduana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estabelecimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto_de_Importa%C3%A7%C3%A3o
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 A alíquota utilizada varia conforme o produto, tanto pode ser isento, quanto ter 

alíquota de mais de 300% (caso de cigarros). As alíquotas estão dispostas na 

TIPI (Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados). 

 

 

3. COMÉRCIO ELETRÔNICO 

 

De acordo com Turban, Rainer, Jr. e Potter (2007, p. 157), “o comércio eletrônico 

(CE ou e-commerce) descreve o processo de comprar, vender, transferir, ou trocar 

produtos, serviços ou informações através de redes de computação, incluindo a 

Internet.” 

Para conceituar o Comércio Eletrônico, Lanari (2005, p. 79) 

 
A expressão comércio eletrônico é utilizada para se referir à 

utilização combinada e otimizada das novas tecnologias de 
comunicação disponíveis, principalmente as redes de computadores, 
para aplicação empresarial e desenvolvimento do comercio, pela 
facilitação das transações que envolvam a produção, distribuição, venda 
e entrega de bens e serviços no mercado. Embora sejam muitas e 
diversificadas as atividades que se compreendam no espectro do 
comércio eletrônico, são três as suas principais características, a saber: 
a) a oferta é feita por uma rede internacional de telecomunicações: b) a 
oferta se faz de modo audiovisual; e c) há interatividade entre 
profissional e cliente, de modo que este possa manifestar sua aceitação 
por sinais eletrônicos.   

 

Segundo Mattos (2005, p.91)  

Uma das aplicações da internet com futuro mais promissor é a do 
comércio eletrônico, abrangendo a compra e a venda de produtos e 
serviços pela internet, quer feitas em lojas comerciais virtuais, quer em 
bancos ou instituições financeiras, como Bolsas de Valores. O conceito 
é amplo e se aplica a qualquer transação envolvendo transferência de 
dinheiro. 

 

Entre as empresas que operam com comércio eletrônico no Brasil, podem ser 

citadas: Livrarias Siciliano, Cultura e Saraiva, Lojas Americanas, Magazine Luiza, 

Submarino, Shop Time, Pão de Açúcar, Ponto Frio, Braosftware, Lojas Marisa, eBay, 

Renault, Ford, Fiat, General Motors, Volkswagen e muitas outras. 

Ainda de acordo com Mattos (2005, p.92) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Al%C3%ADquota
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cigarro
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabela_de_Incid%C3%AAncia_do_Imposto_sobre_Produtos_Industrializados&action=edit&redlink=1


26 
 

 No entanto, em se tratando de um site de comercio eletrônico, 
que pode efetuar compra ou venda, com movimentação de dinheiro, 
então, em volta da estrutura básica de um site normal, deverá haver 
uma complexa estrutura contábil, suficientemente segura contra ataque 
e invasões.  

 

Nos registros de Batista (2004, p.98) 

O E-commerce é considerado uma atividade promissora, pois a 
administração de um negócio na Internet permite atingir mercados antes 
não atendidos. A venda direta aos consumidores resulta em um 
considerável aumento dos lucros da empresa devido a redução da 
quantidade de atravessadores e um controle maior das operações.  

O comércio eletrônico faz com que as organizações sejam mais 
eficientes e flexíveis em suas operações internas. Entre as melhorias de 
caráter externo podemos destacar a aproximação com seus 
fornecedores e uma maior agilidade para atender ás necessidades e ás 
expectativas de seus clientes.  

 

Para Turban, Rainer, Jr. E Potter (2007, p. 160) 

Poucas inovações na história humana ofereceram tantas 
vantagens para as organizações, os indivíduos e a sociedade quanto ao 
comércio eletrônico. O comércio eletrônico beneficia as organizações 
tornando os mercados nacional e internacional mais acessíveis e 
reduzindo os custos de processamento, distribuição e recuperação das 
informações. Os consumidores se beneficiam por serem capazes de 
acessar um grande número de produtos e serviços 24 horas por dia. O 
principal benefício para a sociedade é a capacidade de distribuir 
informações, serviços e produtos de maneira fácil e conveniente para 
pessoas e cidades, áreas rurais e países em desenvolvimento. 

Apesar de todas essas vantagens o CE, possui algumas 
limitações tecnológicas e não tecnológicas que desacelerem seu 
crescimento e sua aceitação. As limitações tecnológicas incluem a falta 
de padrões de segurança universalmente aceitos, largura de banda de 
telecomunicações insuficiente e acessibilidade cara. As limitações não 
tecnológicas incluem uma percepção de que o CE não é seguro, 
apresenta problemas legais não resolvidos e carece de uma massa 
crítica de vendedores e compradores. À medida que o tempo passa, as 
limitações, especialmente as tecnológicas, diminuirão ou serão 
eliminadas. 

 

3.1 DIFERENTES CLASSES DE E-COMMERCE 

 

O comércio eletrônico possui modalidades diferentes de implementação, sendo 

que cada tipo tem características especificas e alvos diferentes.  
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De acordo com Turban, Rainer, Jr. E Potter (2007, p. 158) essas modalidades 

são descritas abaixo: 

 Business-to-consumer (B2C) – No B2C os vendedores são 
organizações e os compradores são as pessoas. 

 Business-to-Business (B2B) – Nas transações B2B, tanto os 
vendedores com os compradores são organizações. A grande 
maioria do CE é deste tipo 

 Consumer-to-consumer (C2C) – No C2C, um indivíduo vende 
produtos ou serviços para outros indivíduos. A principal maneira de 
C2C é realizado na Internet são os leilões e anúncios classificados. 
Exemplo: www.ebay.com.br 

 Business-to-employee (B2E) – no B2E, uma organização usa o CE 
internamente para oferecer informações e serviços aos empregados. 
As empresas permitem que os empregados administrem seus 
benefícios e frequentem aulas de treinamento eletronicamente. Além 
disso, os empregados podem comprar, com desconto, ações, 
pacotes de viagem e ingressos para eventos na intranet corporativa. 
Também pode solicitar suprimentos e materiais eletronicamente. Por 
fim, muitas empresas possuem lojas corporativas eletrônicas que 
vendem produtos da empresa para os empregados, normalmente 
com desconto 

 E-governement – é o uso da tecnologia da internet em geral e o CE 
em especial para disseminar informações e serviços públicos a 
cidadãos, parceiro comerciais e fornecedores. Também é um meio 
eficiente de realizar transações comerciais com cidadãos e 
empresas e dentro dos próprios governos. O e-governement torna o 
governo mais eficiente e eficaz, sobretudo na prestação de serviços 
públicos. Um exemplo de G2C é a transferência eletrônica de 
benefícios, na qual o governo transfere benefícios, como 
pagamentos da previdência social e de aposentadorias, diretamente 
para a conta corrente dos beneficiários. 

 Comércio móvel (m-commerce) – o termo m-commerce se refere ao 
comercio eletrônico inteiramente em um ambiente sem fio. Um 
exemplo é o uso de telefones celulares para comprar a interne 

 

 

 

3.2 EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO ELETRÔNICO NO BRASIL 

 

O Comércio Eletrônico apareceu a partir da evolução das tecnologias na Internet, 

e tem por objetivo ser um complemento facilitador para o processo de compra e vendas, 

eliminando assim dificuldades da cadeia de suprimento, auxiliando na globalização da 

economia e diminuindo os limites geográficos. 

http://www.ebay.com.br/
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Quadro 1: Primeiros Registros da Evolução do E-commerce no Brasil 

 

                     Fonte: http://www.e-commerce.org.br/stats.php 

No Brasil o comercio eletrônico teve um crescimento expressivo nos últimos 12 anos, o 

faturamento de R$ 0,50 bilhões em 2001 é pequeno perto do faturamento de R$ 28 

bilhões recolhidos em 2013, mas percebe-se um salto no ano de 2006 pra 2007 de 76% 

devido ao maior acesso e melhorias da internet. Como pode ser observado no quadro a 

seguir: 

 

Gráfico 1: Faturamento Anual do e-commerce no Brasil de 2001 a 2013 – em bilhões 

 

 

      Fonte: http://www.e-commerce.org.br/stats.php 

2000 Surgimento da Internet Banda Larga 

Ano de estréia de experimentação do e-commerce

9,84 milhões de usuários

2001 Ano de maturidade

Preocupação com a satisfação de e-consumidores

12,04 milhões de consumidores

Faturamento em cerca de R$ 600 milhões

2002 Aprimoramento de Serviços

13,98 milhões de usuários

Faturamento em cerca de R$ 900 milhões

2003 Crescimento constante do e-commerce

Aumento significativo do número de consumidores

14,32 milhões de internautas

Faturamento anual de R$  1,18 bilhões 
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Faturamento em Bilhões - E-commerce Brasil 

http://www.e-commerce.org.br/stats.php
http://www.e-commerce.org.br/stats.php
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3.2.1 EXPECTATIVAS DO COMÉRCIO ELETRÔNICO PARA 2014 

 

Segundo o Relatório Webshoppers 29° edição (2014): 

O comércio eletrônico continua em ascensão, porém com índices 
de crescimento menores. A estimativa é que o setor cresça cerca 
de 20% em relação a 2013 faturando R$34,6 bilhões, dentre os 
motivos para esse crescimento destacam-se o cenário econômico, 
o carnaval tardio, a Copa do Mundo e as eleições do segundo 
semestre. 
 

O cenário econômico em 2014 está favorável ao comércio eletrônico, o baixo 

índice de desemprego é um sinal positivo apesar da expectativa em torno do aumento 

da massa salarial ser pequena, devido a inflação. Os estímulos da economia também 

devem diminuir. Houve alta no preço de produtos de “Móveis e decorações” itens que 

vem se destacando no e-commerce nacional, o parcelamento elástico e o frete grátis 

também deve reduzir expressivamente. Esses fatores fazem com que o consumidor 

fique mais atento e cauteloso ao fechar a compra. 

A copa do mundo também deve influenciar com a compra de artigos esportivos, 

televisores, camisetas e artigos que remetem a copa que neste ano ficam entre os 

favoritos dos e consumidores. 

Uma tendência muito forte para o ano de 2014 é o e-mobile, que é compra pela 

internet efetuada em dispositivos móveis, não somente a compra, mas a pesquisa antes 

mesmo de efetuar uma compra numa loja física. 

 

Gráfico 2: Estimativa de Faturamento do E-commerce em 2014 
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    Fonte: http://img.ebit.com.br/webshoppers/pdf/WebShoppers2014.pdf 

3.3 PERFIL DO E-CONSUMIDOR 

 

O consumidor online revela uma tendência a ser mais criterioso e por ter mais 

tempo para analisar e comprar seus objetos de desejo, visto que pode acessar a essas 

lojas virtuais de qualquer lugar e momento, bastando estar conectado à rede. 

 
A era eletrônica aumentou significativamente o crescimento do varejo 
sem loja, fazendo com que os consumidores possam receber suas 
mercadorias por Correios, pela televisão, pela Internet ou pelo telefone. 
E muitas vezes, sem taxa de entrega dependendo do valor e quantidade 
de itens em uma compra. (KOTLER, 2000) 

 

Porém ainda se percebe algumas barreiras para esse comércio, tendo como 

principal dificuldade a segurança de dados, tornando assim os consumidores 

cautelosos em relação a este tipo de consumo. Muitos consumidores deixam de ter 

facilidades como melhor preço, melhor qualidade, exclusividade e outros pelo receio de 

comprar online, preferindo ainda assim a loja física. 

No Estudo da consultoria McKinsey (apud Limeira 2003), foram apontados seis 

diferentes categorias de consumidores online:  

  

 Simplificadores – Representam as pessoas que gostam de 
informações sobre serviços confiáveis e que têm um feedback 
positivo ao estímulo que indique ser mais fácil fazer negócios 
online que offline. Esse é o segmento mais atraente, segundo a 

R$ 14,80 
R$18,70  

R$22,50  

R$28,80  

R$34,60  

Faturamento

Estimativa de Faturamento do E-commerce em 
2014 
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http://img.ebit.com.br/webshoppers/pdf/WebShoppers2014.pdf
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pesquisa, visto que é responsável por 50% de todas as 
transações na web.  

 Surfadores – Usam a Internet para diversos fins, movem-se 
muito rápido entre os sites disponíveis na rede. Respondem 
por 32% de todo o tempo consumido na rede e são atraídos 
por novidades e conteúdos diversos e atualizados.  

 Negociadores – Os que valorizam um bom negócio. São os 
maiores visitadores de leilões pela Internet, por exemplo. Para 
atrair esse tipo de público, os autores sugerem que o site 
trabalhe o lado emocional do consumidor, oferecendo serviços 
como newsletter, salas de bate-papo e livrarias.  

 Conectadores – Utilizam a Internet basicamente para se 
relacionarem com outras pessoas, através de e-mails e 
recentemente de redes sociais. São iniciantes na Internet e 
poucos já finalizaram alguma compra na rede.  

 Rotineiros – Usam a rede principalmente pelo conteúdo 
oferecido e gastam mais de 80% do seu tempo online, em seus 
dez sites preferidos.  

 Esportistas – Possuem o mesmo comportamento dos 
rotineiros, mas costumam frequentar sites de esporte e 
entretenimento.  
 

Como relata a pesquisa feita pela Revista EXAME (2010, p.39): 

A prática do comércio eletrônico é uma atividade ainda ligada às classes 
mais altas, chegando a 59% na classe A e de 5% nas classes DE. Isso 
se deve, ao maior nível de instrução, o acesso ao computador e ao 
cartão de crédito. Visto que essa modalidade de compra se associa à 
independência financeira.  

 

 De acordo com a pesquisa TIC Domicílios (2009 apud NASCIMENTO, 2011), o 

público consumidor que faz compras pela Internet é majoritariamente adulto, sendo que 

as principais faixas de destaque são as de 25 a 34 anos (com 29%) e 35 a 44 anos 

(com 27%). Quando se analisa os adolescentes (de 10 a 15 anos), tem-se praticamente 

uma nulidade, pois a maior parte destes não possuem renda ou acesso à cartões de 

crédito ou débito. Eles (que figuram 4% do total) são potenciais compradores futuros, 

quando possuírem renda própria, visto que são bem familiarizados à ferramenta.  

Ainda analisando pesquisas para se descobrir o perfil do consumidor a e-bit 

demonstra a seguinte evolução de 2001 a 2013. 

Gráfico 3: Número de E-consumidores - Em Milhões 
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      Fonte: www.e-commerce.org.br 

 

3.4 COMPARATIVOS DO PERFIL DO CONSUMIDOR: UMA ANALISE EM 

RELAÇÃO Á RENDA FAMILIAR, FAIXA ETÁRIA, ESCOLARIDADE, SEXO E 

CATEGORIAS MAIS VENDIDAS. 

 

Segundo a pesquisa do E-bit (2013) que demonstra os resultados de 2013, 8% 

dos compradores possuem renda até R$1.000,00, 38% dos compradores possuem 

renda entre R$ 1.000,00 a 3.000,00, já 22% possuem renda entre R$ 3.001,00 a 

R$5.000,00, percebendo que consumidores com rendas acima de R$ 5.000,00 não 

movimentam tanto o comércio eletrônico, deixando em destaque a classe B e C. 

Gráfico 4: Perfil do Consumidor em Relação a Renda 
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         Fonte: http://img.ebit.com.br/webshoppers/pdf/WebShoppers2014.pdf 

 

 

Ainda de acordo com a pesquisa do E-bit (2013) a faixa etária predominante é 

entre 25 e 49 anos, totalizando 70% do gráfico. 

 

Gráfico 5: Perfil do E-consumidor em relação a idade 

 

 

     Fonte: http://img.ebit.com.br/webshoppers/pdf/WebShoppers2014.pdf 

E tendo como grande influenciador na pesquisa em relação ao perfil do 

consumidor percebe-se que pessoas com maior escolaridade possuem mais facilidade 

e interesse em acesso do e-commerce. 
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Gráfico 6: Perfil do E-consumidor em relação a escolaridade 

 

                      

Fonte:http://img.ebit.com.br/webshoppers/pdf/WebShoppers2014.pdf 

Partindo para a análise de gênero observou-se uma equidade em relação aos 

dois sexos de uma maneira geral, ou seja, analisando o e-commerce como um todo, 

excluindo as preferências e necessidades masculinas ou femininas, há igualdade na 

procura de bens e serviços no comércio eletrônico. 

Gráfico 7: Perfil do E-consumidor em relação ao gênero  

 

Fonte: http://img.ebit.com.br/webshoppers/pdf/WebShoppers2014.pdf 

E para destacar o perfil dos consumidores a partir de suas necessidades de compra no 

e-commerce percebe-se que o item “moda e acessórios” domina o mercado eletrônico 

em 19%, seguido de “cosméticos e perfumaria” com 18% e eletrodomésticos com 10% 

como mostra o gráfico abaixo. 
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Gráfico 8: Top 10 categorias mais vendidos (em volume de pedidos) 

 

Fonte: http://img.ebit.com.br/webshoppers/pdf/WebShoppers2014.pdf 

 

3.4.1 UMA QUESTÃO DE CONFIANÇA 

 

Em uma pesquisa feita em 2010 pela E-bit empresa que gera os dados dos 

Relatório Webshoppers a média de confiabilidade dos clientes e sua satisfação em 

relação aos sites de compra, gira em torno de 86% de aceitação. O gráfico abaixo 

demonstra os dados de janeiro a junho de 2010. 

 

Gráfico 9: e-bit/ Internet Segura Customer Satisfaction Index 

 

 

      Fonte: e-bit informação (www.e-bitempresa.com.br) 

http://img.ebit.com.br/webshoppers/pdf/WebShoppers2014.pdf
http://www.e-bitempresa.com.br/
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Os consumidores em geral, precisam confiar em três elementos antes 
de realizar a compra: nos mecanismos do processo de venda; na 
integridade e na justiça das pessoas envolvidas no processo; e na 
capacidade da empresa ou instituição de cumprir sua promessa de 
venda e entregar o produto ou serviço conforme acordado. (Limeira, 
2003, p. X) 

 

Segundo Kotler (2000 – p.58)  

A satisfação do cliente consiste “na sensação de prazer ou 
desapontamento resultante da comparação do desempenho (ou 
resultado) percebido de um produto em relação às expectativas do 
comprador.” Conseguir que o cliente avalie o serviço pelo qual ele optou 
no e-commerce demonstra a ligação desse consumidor com o canal de 
compra, assim gerando maior confiabilidade nos serviços prestados pela 
internet e segurança para o consumidor  

 

 Limeira (2003) aponta que “se o consumidor confiar na empresa, ele se sentirá à 

vontade para percorrer o processo de compra, atendendo a todos os requisitos 

necessários, como fornecer informações pessoais (…)”. É esse consumidor que elegerá 

as melhores lojas online e gerará credibilidade à futuros compradores.  

De acordo com Catalani (2006), “quando o meio de pagamento não é imediato, o 

número de arrependimentos nas compras sobe muito e várias vendas são perdidas.”. 

Os autores evidenciam também que quanto mais o consumidor tiver a chance de 

pensar mais vezes em relação a compra, maior a possibilidade de desistência.  

Um dos principais motivos que demonstra a confiabilidade do consumidor no e-

commerce é quando este se sente seguro em relação ao poder de troca ou devolução 

caso o produto demonstre algum problema. No e-commerce se este tipo de serviço 

demonstrar facilidade faz com que o consumidor se sinta num ambiente seguro porque 

o contato entre o cliente e a loja não é presencial. 

Pensando nisso a e-bit (2013), na última edição do Webshoppers preparou um 

estudo sobre o tema evidenciando o comportamento do consumidor diante a este caso. 

Abaixo segue os dados dessa pesquisa. 

As dificuldades apontadas na pesquisa no setor de troca e devolução que 

fizeram o e-consumidor deixar de comprar foram as mesmas. Nas duas situações, a 

burocracia do processo é o fator que mais contribui para a desistência.  
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Quadro 2: Principais motivos para não tentar a devolução do produto 

 

Principais motivos para não tentar a devolução do produto 

 Processo burocrático – 35% 

 Costume em relação ao produto – 11% 

 Perda do prazo de devolução – 11% 

 Doação do produto para outra pessoa – 6% 

 Não valia a pena devolver pelo baixo custo – 4% 
           Fonte: http://img.ebit.com.br/webshoppers/pdf/WebShoppers2014.pdf 

Quadro 3: Principais motivos para não tentar a troca do produto 

 

Principais motivos para não tentar a troca do produto 

 

 Processo burocrático – 28 % 

 Costume em relação ao produto – 13% 

 Perda do prazo de devolução – 8% 

 Doação do produto para outra pessoa – 8% 

 Não valia a pena devolver pelo baixo custo – 7% 
            Fonte: http://img.ebit.com.br/webshoppers/pdf/WebShoppers2014.pdf 

 

Este resultado gera um impacto negativo para a empresa, e a relação confiança 

consumidor-empresa diminui expressivamente. Quase metade dos entrevistados 

afirmou que deixaram de comprar pela internet e principalmente nas lojas em que 

tiveram dificuldades devido a este problema. 

 

Gráfico 10: Impacto da dificuldade da devolução/troca na compra online 

 

http://img.ebit.com.br/webshoppers/pdf/WebShoppers2014.pdf
http://img.ebit.com.br/webshoppers/pdf/WebShoppers2014.pdf
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                                             Fonte: http://img.ebit.com.br/webshoppers/pdf/WebShoppers2014.pdf 

 

Gráfico 11: Impacto da dificuldade da devolução/troca na compra online 

 

                     Fonte: http://img.ebit.com.br/webshoppers/pdf/WebShoppers2014.pdf 

A relação de confiança no processo de e-commerce é tão importante quanto ao 

entendimento do processo num todo, na economia atual segurar-se de todos os modos 

faz com que os consumidores se sintam confortáveis e seguros. 
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3. 5 SITUAÇÃO ATUAL DA TRIBUTAÇÃO DO E-COMMERC NO BRASIL 

 

Ser eficiente significa usar bem os recursos e ser eficaz significa atingir os 

objetivos. Uma empresa ou organização deve usar a Tecnologia da Informação (TI) a 

seu favor de forma eficaz, não podendo apenas ser eficiente. Devem administrá-la de 

forma a alcançar resultados para se tornar mais competitiva. Um dos modos de 

mensuração de eficácia/eficiência é através dos pontos de controle que para este 

estudo será focado somente os fatores críticos de sucesso, para que se possa entender 

o desempenho dos mercados eletrônicos a longo prazo no Brasil. 

 De acordo com Gil (2000, p. 35): 

 

Fatores críticos de sucesso (FCS) são momentos, ou situações, ou 
eventos inter ou intra-entidades parceiras da pessoa jurídica expandida 
que necessitam funcionar com o desempenho máximo para que a 
missão da organização, bem como sua estruturação ou funcionamento 
em termos das macroentidades (missão, plano estratégico, plano tático, 
políticas, diretrizes, objetivos) sejam alcançados. 
 

Portando os Fatores Críticos de Sucesso – FCS são as variáveis que influenciam 

diretamente o desempenho de uma organização, em relação as suas metas e a 

manutenção de suas vantagens competitivas. 

Ao observar o crescimento do interesse do consumidor, as novas formas 

relativas ao mercado eletrônico, as novas ferramentas de gestão e os novos modos de 

condução de negócios, analisando como os tributos fazem parte desse novo contexto 

digital, como a fiscalização tributária está se transformando para se moldar aos 

conceitos e como o perfil do fiscal tributário está evoluindo é que demonstramos a atual 

taxação do e-commerce no Brasil. 

No mundo inteiro há inúmeras dificuldades de se taxar impostos, no Brasil não 

poderia ser diferente, ainda mais por ser um setor na fase de “pré-adolescência”, que 

ainda precisa de cuidados para crescer. Como de fato, a circulação agora não 

necessariamente é física, ou seja, como na Internet o espaço é virtual, as mercadorias 

também são virtuais, não se materializam no mundo físico, mas, nem por isso deixam 

de ser mercadorias, muito menos deixam de circular entre vendedores e compradores e 
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de haver a devida obrigatoriedade de emissão do documento fiscal apropriado. 

Iniciando ai as dúvidas em questão. 

De acordo com a Constituição Federal do Brasil de 1988, Art. 155, já citado 

anteriormente, os serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicações 

pertencem a competência dos Estados incidindo ICMS e por exclusão os serviços 

restantes pertencem a competência dos municípios incidindo o Imposto Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza (ISSQN). 

Desta forma os bens e serviços negociados por comércio eletrônico apresentam 

duas modalidades fundamentais que influenciam a aplicação do tributo. Na primeira são 

comercializados bens ou serviços tangíveis, que apesar de negociados e pagos por 

meios eletrônicos constituem elementos materiais que devem ser entregues por meios 

convencionais de transportes, onde o controle tributário deve ser realizado diretamente 

em pontos como depósitos de pontos de passagem, fronteiras, correios, etc. 

O impacto do comércio eletrônico neste caso é o enorme aumento das 
transações com estas características, também em nível internacional. 
Esta situação demandaria maior agilização e abrangência dos controles 
atualmente existentes nas fronteiras (incluindo correios) para garantir o 
pagamento dos impostos. (Vaermeend, 2000) 
 

Na segunda, a comercialização, pagamento e entregas são realizados na forma 

digital, referindo-se aos bens ou serviços intangíveis, que apesar de representar poucos 

mais de 5% das vendas pelo mercado eletrônico é a modalidade com maior potencial 

de crescimento atualmente, porém, a que mais gera dúvidas na classificação e maior 

desafio para as autoridades tributárias estabelecerem regras de tributação e 

administrarem seu cumprimento. Ou seja, ao “baixar” um arquivo, software, livros 

digitais, jogos ou até mesmo uma música a ser gravada no HD do consumidor através 

de um download, será o mesmo considerado um bem ou um serviço? Incidindo ICMS 

ou ISSQN? 

Apesar de ser um assunto que ainda gera muita dúvida, no Brasil há algumas decisões 

que tratam estes produtos digitais como serviços. O Tribunal de Impostos e Taxas de 

São Paulo estabelece: 

No caso, o PRINCIPAL é o bem incorpóreo e o ACESSÓRIO é o bem 
corpóreo. 
Há uma predominância, que é evidente tanto sob o ponto de vista lógico 
como sob o prisma do valor econômico, e ela me leva a concluir que o 
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fornecimento de software em discos ou fitas gravadas constitui operação 
de prestação de serviço de programação.  
(Processo DRT – 001477/81, 7° Camara). Revista Dialética de Direito 
Tributário, vol 35/64. 
 

Diante a essas questões e a dificuldade de tributação com modelos tradicionais 

aos bens e serviços intangíveis, foi criada a Proposta “Bit Tax” que seria um tributo 

específico para conteúdos digitais onde seu princípio básico seria aplicar uma 

tributação ínfima a cada bit que trafega na rede mundial. No entanto a proposta não foi 

válida devida a falhas, onde a principal era que o bit tax não levava em conta o valor 

real daquilo que estava sendo tributado.  

No entanto, alguns especialistas sustentam que a crescente 

complexidade das transações comerciais sobre a Internet obrigará, num 

futuro próximo, as autoridades tributárias buscarem outros modelos para 

obterem uma tributação efetiva. (Mann, 2000) 

Ainda no mérito dos bens ou serviços intangíveis temos os Provedores de 

acesso que também geram a dúvida ao serem classificados como prestador de serviços 

de telecomunicações, incidindo ICMS, ou um prestador de serviço sob a incidência do 

ISS? Respondendo a pergunta, a doutrina ainda está dividida sobre qual tributo deve 

incidir sobre os serviços prestados pelos provedores de acesso. No entanto a Lei 

Federal 9472/97, que define o serviço pelos provedores de acesso a internet, dispõe: 

Art. 61. Serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta, a um 
serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não se 
confunde, utilidades relacionadas com o acesso, armazenamento, 
apresentação, movimentação ou recuperação de informações. 
 
 §1° Serviço de valor adicionado não constitui serviço de 
telecomunicações, classificando-se seu provedor como usuário de 
serviço de telecomunicações, que lhe dá suporte, com direitos e 
deveres inerentes a essa condição (grifo nosso) 

 

Segundo Portaria 148/95 do Ministro de Estado das Comunicações “O serviço de 

conexão a Internet é um serviço de valor adicionado que possibilita o acesso dos 

usuários e provedores de informação a rede”. 

 

Provedores de acesso não realizam o transporte de sinais de comunicação, mas 

utilizam-se dos sistemas de transportes já existentes para o fim de estabelecer uma 
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ligação do usuário com a Internet. E ainda não dependem de autorização do governo 

para funcionar, logo não prestam serviços de telecomunicação. Com esses argumentos 

fica entendido que o provedor deve pagar ISS e não ICMS, embora essa questão só 

será definida com o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. 

 

 

3.6 TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃO UTILIZADAS ATUALMENTE PELO FISCO 

 

A auditoria fiscal praticada pelo governo com o intuito de verificar o cumprimento 

das obrigações tributárias por parte dos contribuintes é considerada o melhor método 

para se fiscalizar a autenticidade do recolhimento dos impostos. Até mesmo para 

apresentar sugestões de planejamento tributário com a finalidade de reduzir a carga 

tributária a que a empresa está sujeita, observando as disposições em lei. Vale 

destacar que os fiscais tributários gozam de prerrogativas não atribuídas aos demais 

auditores, e precedência sobre os demais serviços públicos regidos pela Constituição 

Federal de 1988, art 37: 

XVII – a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro 
de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os 
demais setores administrativos, na forma da lei; 
 

As fiscalizações tributárias são geradas por motivos diferentes, porém todas 

enfocam o contribuinte, sujeito passivo, responsável da obrigação principal tributária e 

os solidariamente, definidos no CTN: 

Art. 121 - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao 
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. 
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação 
que constitua o respectivo fato gerador; 
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua 
obrigação decorra de disposição expressa de lei. 
Art. 122 - Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às 
prestações que constituam o seu objeto. 
 

Desta forma, um conjunto de técnicas de auditoria é usado para fornecer 

elementos sobre as demonstrações contábeis e fiscais do contribuinte para fins de 

fiscalização, sendo elas: 
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 Comprovação física e contagem 

 Confirmação de terceiros 

 Exame dos documentos de suporte das operações 

 Conferência de cálculos e rastreamento da escrituração 

 Inquérito 

 Correlação entre saldos e informações 

 Observação das atividades 

Quando se trata de fiscalizar a tributação no comércio eletrônico tudo se torna 

mais complexo, e o cumprimento adequado da sua legislação só será possível com a 

participação na discussão de soluções da comunidade envolvida – negócios, empresas 

de tecnologia, organismos internacionais, associações de contribuintes e de 

consumidores. A maioria das alternativas em avaliação necessita para sua 

implementação do estabelecimento de acordos internacionais, que podem ser 

incentivados e desenvolvidos no âmbito de organismos internacionais. 

 

3.6.1 MÉTODO DE TRIBUTAÇÃO NO CONSUMO 

 

Seguindo com a análise do tópico anterior (3.5), pela ótica da tributação do 

consumo dividida em transações de bens ou serviço tangíveis e intangíveis feitas de 

forma on-line caracteriza-se os seguintes pontos a serem cumpridos para que haja 

maior controle por parte do Fisco ao fiscalizar a tributação: 

1. Se a venda ocorre por meio do e-commerce e a entrega é física, os 

tributos de circulação de mercadoria e outros aplicáveis incidirão da mesma forma 

que os tributos sobre os produtos que são entregues por uma empresa não-virtual. 

No caso do comércio eletrônico internacional, incide no embarque ou desembarque 

dos produtos físicos objeto das transações virtuais a mesma regulamentação 

tributária do comércio exterior tradicional; no comércio eletrônico doméstico, 

aplicam-se os procedimentos convencionais da tributação sobre valor agregado ou 

sobre varejo, com o vendedor assumindo a figura de contribuinte responsável (de 

direito) e com a obrigatoriedade de o trânsito do bem ou mercadoria ser 
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acompanhado do respectivo documento fiscal. Assim, se um usuário brasileiro 

adquire, pelos meios eletrônicos, uma mercadoria de um site estrangeiro, a entrega 

do produto será feita no Brasil com o devido imposto de importação e os tributos de 

circulação cobrados no país de destino, no caso, o Brasil. Mas isto será visto de 

forma mais profunda no decorrer na pesquisa. 

Contudo, mesmo havendo a circulação física o fato de a transação ser efetuada 

via internet dificulta o controle da documentação fiscal que deve acompanhar a 

mercadoria. Além da origem e destino quando se trata de uma venda interestadual. 

Diante dessa situação, os governos estaduais reuniram-se no CONFAZ (Conselho de 

administradores Fazendários) e acordaram repartir a base de cálculo do ICMS em 55% 

para o estado de origem (o estado produtor) e 45% para o estado de destino (o estado 

consumidor), quando da realização de vendas interestaduais diretas ao consumidor via 

internet.  

2. Já para os bens ou serviços intangíveis, entra-se novamente na 

questão de classificação  para que o imposto seja recolhido de forma 

correta.Nesse caso, é preciso considerar duas situações: o “business-to-

business” (B2B) e o “busines-to-consumer” (B2C), já explicados anteriormente. 

Para o B2B, teoricamente, o serviço adquirido pela empresa representa um 

insumo e, assim, o valor pago por ele representaria um valor agregado na 

produção e comporia o custo dos produtos “físicos” produzidos pela empresa – 

que se sujeitarão à tributação normal sobre o consumo, seja ela do tipo valor 

agregado ou sobre consumo final.  

Quanto ao B2C, as operações possuem um outro caráter, pois trata-se de  

produtos e serviços destinados ao consumo final, não retornando ao processo 

produtivo 

A tributação dos bens digitalizáveis é de difícil fiscalização, sendo o maior 

desafio a ser enfrentado pelo fisco, devido à dificuldade de  a transação. Contudo, esta 

dificuldade impulsiona a melhoria ou o desenvolvimento de novos pacotes de softwares 

de apoio, orientados principalmente para o ambiente B2C. 
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3.6.2 MÉTODO DE TRIBUTAÇÃO NA RENDA 

 

Para a tributação na renda existem três grandes pontos que são avaliados de 

maneira mais criteriosa, são eles: a tributação da pessoa física no exercício da 

atividade econômica; a tributação da pessoa jurídica integrante da economia real, mas 

que realiza operações de compra e venda pela internet; e a tributação das pessoas 

jurídicas virtuais, cujo domicílio é a própria web, incluindo as matrizes virtuais de 

empresas reais.  

E para esclarecer o primeiro ponto a Receita Federal (2001, p. 5) em artigo diz 

que:  

Quanto a pessoa física que, na qualidade de agente produtivo, presta 
serviços via internet a outras pessoas físicas (consumidor final) e sobre 
o qual o fisco teria grande dificuldade de capturar as informações 
relativas aos rendimentos auferidos, cabe lembrar que esta não é uma 
situação nova, não se diferenciando do que se caracteriza hoje 
relativamente à prestação de serviços por profissionais liberais a outras 
pessoas físicas. Independente da existência de operações via internet, é 
muito difícil controle de renda auferida por profissionais liberais, em 
qualquer parte do mundo. O problema novo consiste em que os 
sistemas tributários atuais baseiam-se no conhecimento do local onde 
uma atividade econômica particular é efetuada. No entanto, a internet 
pode permitir que profissionais operem em vários países diferentes sem 
precisar se deslocar da sua mesa de trabalho.  
É difícil identificar os indivíduos ou mesmo as transações no meio 
eletrônico. Por meio da internet, uma pessoa pode trabalhar em vários 
países diferentes sem sair da própria casa. A atuação das autoridades 
tributarias torna-se mais complicada, pois o fisco precisaria saber de 
onde se localiza uma determinada atividade econômica e a internet 
dificulta a localização e a identificação de pessoas que exerçam 
atividades potencialmente tributáveis. E ter um website ou um provedor 
não significa, ainda, a existência de um espaço físico. 
 

 Em relação a empresas virtuais o mesmo artigo da Receita Federal (2001, 

p.9) explica que:  

Ressalta-se que aquelas que trabalham exclusivamente com produtos 
genuinamente virtuais (digitalizáveis), enquanto outras apresentam uma 
etapa virtual dentro da cadeia de produção da economia real. Nesses 
casos, dois problemas se colocam: a dificuldade de se controlar e 
fiscalizar as receitas e lucros auferidos pelas primeiras e a grande 
margem que detém as demais para engendrarem um sofisticado 
planejamento tributário, com a concentração dos lucros via preços de 
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transferência, na etapa virtual da cadeia de produção, frequentemente 
“domiciliada” em um paraíso fiscal.  
A pratica de preços de transferência não representa nenhum problema 
novo para o fisco, embora se deva reconhecer que, com o 
desenvolvimento e expansão do comercio eletrônico, o problema se 
agrava bastante. 
Podemos afirmar que na prática de preços de transferência está um dos 
maiores problemas advindos do comercio eletrônico, problema esse 
agravado pela existência dos paraísos fiscais, os quais, além de não 
tributarem ou de subtributarem a renda das pessoas jurídicas, impedem 
que se identifiquem as pessoas físicas que se encontram por trás das 
referidas empresas, impossibilitando que aquelas sejam alcançadas pelo 
imposto de renda... De fato, a definição da jurisdição do fato econômico 
fica mais tênue nas operações online, tornando-se mais difícil a 
identificação da origem e do destino da transação. A arrecadação 
tributária no mundo é construída no entendimento de que cada Estado 
tem o direito de decidir por si só próprio quanto coletar de impostos da 

população e das empresas dentro das suas fronteiras. 
 

E no último ponto o artigo da Receita Federal (2001, p.11), ele finaliza: 

Uma empresa que se dedique ao comercio eletrônico por intermédio da 
internet só pode ser identificada por seu domínio. No entanto, a 
correspondência entre o nome do domínio e o local onde a atividade é 
empreendida é tênue. Sem uma identificação precisa dos contribuintes, 
é difícil tributar suas operações. Se for possível identificar o contribuinte, 
mas não sua localização física no mundo, haverá a possibilidade de 
disputas jurisdicionais entre administrações tributarias. 
A definição da jurisdição é fundamental para fins de tributação da renda. 
É facultada somente a jurisdição onde ocorre a transação, tributar a 
renda da firma fornecedora de bens e serviços via internet. É crescente 
a mobilidade de empresas e de certos tipos de profissionais 
especializados. 

 

 

3.7 TRIBUTAÇÕES DO COMÉRCIO ELETRÔNICO ENTRE PAÍSES 

 

As transações via internet consequentemente substitui o comércio tradicional, a 

partir deste estudo se observa uma questão mundial, ou seja, todos os países se 

preocupam com essa novidade e procuram responder do melhor modo, como tributar o 

comércio eletrônico. 

Esta preocupação se dá ao fato de que o comércio eletrônico se apresenta na 

prática de uma maneira muito mais complexa que a que aparenta inicialmente. 
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Para resolver essa questão muitos países possuem organizações que 

diretamente desenvolvem soluções para as questões tributárias do comércio eletrônico, 

como é o caso da OECD (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico) que representa os países que são comprometidos com os princípios da 

democracia e do livre mercado, representam 30 países que produzem mais da metade 

da riqueza do mundo. 

Para os países participantes da OECD existe um acordo normatizado que o 

imposto deve ser cobrado no país onde ocorre a atividade, isto quando o local do 

negócio é reconhecido, nos casos em que isto não ocorra, o contribuinte é o que deve 

recolher o imposto em seu local de domicílio.  

Todavia o crescimento em grande escala não possibilitou mais este processo 

simples por três motivos que se destacam: 

 A dificuldade do reconhecimento onde foi feito a transação, já que este 

pode não possuir diretamente vínculo direto com o local da atividade 

geradora de renda. 

 Impossibilidade de controlar o valor da renda e; 

 O modo de evitar a transferência das atividades das empresas 

multinacionais para “paraísos fiscais” ou para países de baixa tributação. 

 

No artigo de Sampaio, Cruz Lino, Santos Filho e Silva ( 2003, p. 7) 

Para a tributação de consumo entre diferentes países, é necessário a 
definição dos aspectos envolvidos na transação comercial e na 
distribuição da receita do tributo entre os participantes da operação. O 
documento da OECD, Consumption tax Aspects of Eletronic Commerce, 
estabelece diretrizes básicas as questões relacionadas à tributação do 
consumo no comercio eletrônico, definindo o lugar onde ocorre o 
consumo como o local de pagamento do tributo, porém, o foco de sua 
atenção é a tributação de serviços, tendo como principal fonte de 
preocupação os serviços sujeitos a entrega eletrônica, em que o ligar de 
consumo pode não ser identificado com precisão. Tal documento 
destaca a dificuldade de identificação da jurisdição de um consumidor 

virtual nas operações de venda a consumidor. 
 

Nas palavras de Lopreato (2002, p. 14) os mecanismos de cobrança de tributo 

pela OECD se dão da forma:  
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A escolha do local de consumo como base para a tributação coloca 
outra ordem de problema, qual seja a definição do mecanismo de 
cobrança do tributo capaz de dar suporte prático à operacionalidade 
deste princípio. 
 A OECD considera mais viável nas operações internacionais de B2B, 
em que o agente que oferta o produto não tem registro ou não se requer 
que tenha registro na autoridade tributária do país onde está localizado o 
comprador, a coleta do tributo é pelo mecanismo de auto lançamento 
(self-assessment/reverse charge system). Neste sistema o cliente é o 
responsável por recolher diretamente o tributo ao fisco. A vantagem 
desse mecanismo, de acordo com a OECD, é que permite proteger a 
arrecadação e a competitividade daqueles que atuam no mercado 
interno, além de se evitar tributar os não residentes.  
No caso de operações internacionais B2C certamente não há uma 
opção simples e que não traga dificuldades. No caso do país entender 
que não deve abrir mão do tributo para evitar perdas de arrecadação ou 
problemas de concorrência com o produto externo, a recomendação é 
de que se use o sistema em que é necessário o registro do vendedor 
não residente no país onde se encontra o consumidor (registration 
system). O grupo de estudo reconhece que este mecanismo é pouco 
eficaz, pois é questionável a relevância prática do registro diante da 
pouca acuidade tecnológica existente para a identificação das 
operações digitais B2C. Mas, o uso de outros mecanismos é encarado 
com ceticismo ainda maior. Além disso, a alternativa de adoção de não 
tributar para essas transações digitais, até que seja possível alcançar 
soluções tecnológicas mais eficientes, é repudiada porque poderia gerar 
uma distorção nas condições de concorrência no mercado, 
discriminando em favor das entregas digitais contra as entregas 
convencionais. Há um reconhecimento de que o problema está longe de 
ser resolvido de modo adequado e que, no curto prazo, a opção do uso 
do registration system é a mais exequível. 

 

Sob a ótica da União Europeia o e-commerce entre países está seguindo 

também as regras do OECD e tem se voltado, sobretudo, á analise da tributação 

indireta, procurando definir uma legislação referente à cobrança do imposto sobre o 

valor agregado de vendas e serviços realizados via web. 

No Brasil, Lopreato (2002, p.23) explica que: 

As discussões sobre tributação no comércio eletrônico certamente estão 
sendo acompanhadas no Brasil, mas o debate avançou pouco. O 
governo, recentemente, criou o Comitê Executivo de Comércio 
Eletrônico, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, com a 
responsabilidade de coordenar as várias questões envolvendo o 
comércio eletrônico. 
 A participação do Ministério pode ampliar a discussão em várias frentes 
e difundir as análises em andamento na área tributária. Mas, até o 
momento, o Brasil não dispõe de uma legislação específica sobre o 
comércio eletrônico no campo tributário. A Receita Federal, seguindo a 
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tendência internacional, acredita que não deve haver um 
enquadramento tributário diferenciado para o comércio eletrônico, 
embora ainda não estejam traçadas as diretrizes definitivas nessa área e 
os documentos contendo a visão oficial não estejam disponíveis. 
 

 

 

3.7.1 TRIBUTAÇÃO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NOS EUA 

 

 Nos Estados Unidos da América (EUA) encontra-se uma taxação sobre a 

circulação de mercadorias e serviços englobando características tanto Brasileiras 

quanto Europeias. A Sales Tax é um tributo de competência dos Estados e 

administrações locais, o qual incide sobre a compra e venda de bens e serviços. Como 

exporto no artigo de Diogo Vollstedt , 2012: 

Dessa forma, a legislação norte americana agrega em um único tributo o 
ICMS e o ISS, assim como a Europa o faz, entretanto impõe aos 
Estados membros a competência para instituir a Sales Tax, similar aos 
moldes brasileiros. 
 

 Ao efetuar uma compra ou contratar um serviço, em algum estabelecimento 

localizado nos EUA, a pessoa física ou jurídica provavelmente pagará este imposto 

sobre a venda em cima do preço de tabela do item.  

As Sale tax são impostas por cada estado americano como definido por direito 

Constitucional, porém, o imposto médio de venda é cerca de 7,25% sobre o item ou 

serviço adquirido. Mas alguns municípios receberam o direito de adicionar uma taxa 

sobre o imposto estadual. Como exemplo Miami, que é cobrado 6,5%, onde 6% de 

imposto sobre vendas se destina ao estado (state sales tax) e 0,5% ao município 

(county sales tax). 
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Quadro 4: Sale tax aplicada em cada Estado Americano 

                                              Fonte: http://www.vidaamericana.com/english/salestax.html 

 

3.7.2 SITUAÇÃO ATUAL DA TRIBUTAÇÃO DO E-COMMERCE NOS EUA 

 

Mesmo a legislação tributária dos Estados Unidos da América (EUA) sendo mais 

simples do que a legislação brasileira, os EUA também encontram problemas para que 

a taxação das transações do e-commerce fosse aceita pelo judiciário americano. 

A moratória que foi decretada pelo Congresso americano em outubro de 1998 

proibia três tipos de taxação: 

1. Impostos sobre o acesso a Internet; 

2. Bitributação de impostos sobre transações que dois ou mais 

Estados poderiam taxar; e 

3. Impostos sobre produtos específicos vendidos on-line que 

não são taxados off-line. 

 

Nota-se que a moratória não proibiu que os Estados não cobrassem impostos 

sobre vendas realizadas pela Internet e o que era almejado pelos Fiscos estaduais 

americanos é que as companhias que vendem mercadorias e serviços sem presença 

física no Estado recolhessem de forma espontânea os impostos sobre suas vendas. 

http://www.vidaamericana.com/english/salestax.html
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Desta forma, a crise econômica mundial de 2008 e 2009 foi o período em que 

grande parte dos consumidores americanos se voltou ao comércio eletrônico por conta 

dos preços mais baixos. Período este que transformou a Amazon.com, empresa 

multinacional de comércio eletrônico na grande vilã do comércio no país. 

Atualmente, por meio da chamada Commerce Clause (Cláusula do comércio), a 

Constituição americana prevê que, para que um estado possa exigir a sales tax em 

uma venda de mercadorias online, é necessário que essa venda tenha um nexo causal 

e substancial direto com o referido estado. Esse chamado nexo substancial era 

configurado pela jurisprudência, até recentemente, pela presença física do vendedor no 

território do estado dando direito de aplicarem suas leis. 

Portanto, vendas feitas por meio eletrônico para clientes localizados no mesmo 

Estado da sede da companhia serão tributadas nesse Estado. Entretanto, caso o 

consumidor se localize em um Estado diferente, não haverá recolhimento de Sales 

Tax em nenhum lugar, circunstância essa geradora de controversas bastante similares 

às ocorridas no Brasil. 

Com esta situação, foi criado o Streamlined Sale Tax Project – SSTP (Projeto de 

simplificação do imposto sobre a venda) que objetiva a adoção de regras para 

simplificar o recolhimento do imposto sobre vendas online, apresentando um acordo 

entre os Estados participantes para adoção de regras para arrecadação sobre vendas 

realizadas fora do Estado se tornarem mais simples e eficientes, evitando com isso que 

dois, ou mais, Estados exijam o mesmo imposto, como descreve o Conselho 

administrativo: 

O resultado deste trabalho é a utilização do acordo Fiscal para uma 
venda simplificada. O objetivo do acordo é o de simplificar e modernizar 
as vendas e utilizar a administração fiscal, a fim de reduzir 
substancialmente a carga de cumprimento das obrigações fiscais. O 
Acordo se concentra em melhorar as vendas e uso de sistemas de 
administração tributária para todos os vendedores e para todos os tipos 
de comércio. (Johnson Diretor Executivo do Conselho Administrativo, 
2011) (tradução nossa) 

 
Hoje, vinte e quatro estados adotaram as medidas de simplificação no Acordo 

(que representa mais de 31 por cento da população) e mais estados estão se movendo 

para adotar a medida 



52 
 

 

Figura 1: Mapa de adoção do acordo 

Fonte:http://www.streamlinedsalestax.org/uploads/images/state%20map%202014_1_1.jpg 

 

 

 

4. PLANEJAMENTO CONTÁBIL – FISCAL 

 

 

4.1 LEGISLAÇÃO CONTÁBIL E O COMÉRCIO ELETRÔNICO 

 

O Poder Legislativo Federal brasileiro e o Conselho Federal de Contabilidade até 

o presente momento não aprovaram nenhuma norma específica no que tange ao 

comércio eletrônico. 

Desta maneira os procedimentos contábeis e fiscais devem ser procedidos de 

maneira igual a convencional, com base nas Normas e Princípios Fundamentais da 

Contabilidade. A legislação também não atribuiu nenhuma regra no que diz respeito a 

contabilidade gerencial, deixando a critério da organização possuir seu próprio 

planejamento estratégico.  
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4.2 ENTENDO A QUESTÃO DO ICMS 

 

O Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - 

ICMS é a principal fonte de receita dos estados nacionais, como também é o imposto 

de maior arrecadação no Brasil. Como já exporto anteriormente, é imposto de 

competência estadual, e tem por objetivo a predominância de arrecadação de recursos 

financeiros para os cofres públicos.  

Com a crescente aceleração do comércio eletrônico no Brasil, estabeleceu-se 

uma guerra fiscal bilionária entre os estados pelo recolhimento de impostos nas vendas. 

Pela constituição, o ICMS é recolhido no local onde o produto é despachado, que 

não necessariamente é o estado onde o bem foi adquirido. Com essa problemática, 

tende-se a estabelecer normas individuais de benefícios e isenções fiscais e até mesmo 

bi tributando as mercadorias vendidas no comércio eletrônico, em operações 

interestaduais. 

Por este motivo, há o debate a respeito do recolhimento do ICMS sobre os 

produtos vendidos no e-commerce, que são de fundamental importância para as 

administrações tributárias, que necessitam com urgência desenvolver novos métodos e 

soluções, para por fim garantirem uma justa e eficaz cobrança do imposto. 

O Ministério da fazenda em resumo a esta questão fez a seguinte consideração: 

Por ser a internet um ambiente de domínio mundial, as vendas 
realizadas em seu seio podem efetivar-se de um ponto do mundo para 
outro diverso. Essa globalização mercantil trouxe consigo umas das 
maiores dificuldades que advieram com o comércio eletrônico, a coleta 
de dados por parte das administrações tributárias, o que aumenta o 
número de casos de sonegação de impostos. (MINISTÉRIO DA 
FAZENDA, 2001) 

 

 

4.2.1 A GUERRA FISCAL DO ICMS 

 

Os estados brasileiros mais ricos concentram maior centro de distribuição do 

país, consequentemente possuem maior arrecadação do ICMS, com isso os demais 
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estados que possuem menor arrecadação se insatisfazem com a perda de valores e 

menor ritmo econômico local, com a transferência das vendas na região para o meio 

eletrônico. 

No artigo de Batista (2012): 

Muito se tem debatido a respeito dos impactos do e-commerce sobre as 
receitas tributárias dos Estados da Federação, onde, na busca de 
adquirir uma parte dos proveitos do ICMS, estabelecem medidas 
unilaterais, de modo a não ter suas finanças prejudicadas. Este é o novo 
panorama que se revela na guerra fiscal entre os Estados-membros, um 
dos maiores males do sistema tributário nacional. 

 

A guerra fiscal que antes era travada na atração de investimentos de empresas 

industriais com a concessão de benefícios fiscais, no Brasil atual, é realizada nos 

setores atacadistas e com objetivo especificamente arrecadatório. 

Toda essa controvérsia gira em torno da possibilidade ou não da cobrança do 

tributo no estado de destino nos produtos vendidos aos consumidores finais. 

Os argumentos dos estados, que entendem ser cabível a cobrança do imposto 

nestas operações, é que o fato de a internet ser um meio de venda de âmbito global, e 

suas mercadorias poderem ser comercializadas do Sul para o Norte do país, gera a 

oportuna hipótese de incidência do ICMS em alíquota interestadual. 

Os estados ainda argumentam que a sistemática atual das compras efetuadas 

pela internet com o consumidor final, não contribuinte de ICMS é adversa daquela que 

ocorria predominantemente quando foi promulgada a Constituição de 1988.  

Ainda no artigo de Batista (2002): 

Dado que, o ICMS é o imposto devido, onde ocorre o consumo da 
mercadoria ou bem, a significativa mudança do comércio convencional 
para a o e-commerce, não se relaciona com a essência do ICMS, na 
medida em que não estaria sendo preservada a repartição do produto da 
arrecadação dessa operação entre as unidades federadas de origem e 
destino. 

 
 

 

4.2.2 O PROTOCOLO ICMS 21/2011 E A BITRIBUTAÇÃO 

 

Recentemente, em 01 de abril de 2011, dezoito estados brasileiros, assinaram o 

Protocolo ICMS 21/2011, que estabelece que os estados que aderiram a ele devem 
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exigir a parcela do ICMS sobre “operações interestaduais em que o consumidor final 

adquire mercadoria ou bem de forma não presencial por meio de Internet, telemarketing 

ou showroom”, repartindo sua receita nestas operações. 

Batista (2002) explicita em seu artigo que: 

O protocolo, espécie do gênero dos Convênios, dispõe que, nas 
operações interestaduais entre as unidades federadas signatárias do 
acordo, o estabelecimento remetente, na condição de substituto 
tributário, será responsável pela retenção e recolhimento do ICMS, em 
favor da unidade federada de destino, relativo à parcela a esta cabível. 
Sendo exigível, a partir do momento do ingresso da mercadoria ou bem 
no território do Estado de destino, o pagamento do imposto relativo à 
parcela a este cabível, mesmo na hipótese de a operação ser 
procedente de unidade federada não signatária do Protocolo 21/11. 
Dessa maneira, na prática, ao contrário do que se esperava, o protocolo, 
não só não soluciona o problema da guerra fiscal no e-commerce, como 
a torna ainda mais acirrada, uma vez que a maioria dos centros de 
distribuição de mercadorias, vinculados aos estabelecimentos virtuais, 
estão localizados nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais, que não aderiram ao protocolo. 
Tal medida é manifestamente injusta e ilegal, e resulta em bitributação, o 
que produz prejuízo ao consumidor, que mesmo de maneira indireta, 
acaba por ter que pagar a diferença no preço final do produto. 
Com o sistema tributário atual, às operações envolvendo como 
destinatário o consumidor final, o ICMS continuará sendo devido ao 
estado de domicílio do emitente da nota fiscal, o que beneficia esses 
estados mais desenvolvidos e faz com que os Estados destinos, que se 
configuram por serem meramente consumidores, corram em busca de 
soluções que lhes garantam uma fatia da receita. 
Apesar de justa o pleito dos Estados consumidores contra o atual 
sistema tributário, os meios adotados até o momento são abusivas e 
eivadas de vícios. Não convém a utilização de uma injustiça para 
justificar outra, dessa vez contra o consumidor final. 

  

4.2.3 COMPARATIVO ENTRE A COMPRA CONFORME A CONSTITUIÇÃO, A 

BITRIBUTAÇÃO E A PEC 56/11 

 

Para exemplificar as situações descritas no tópico anterior são demonstradas as 

figuras abaixo: 
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Figura 2: Compra online segundo a Constituição 

 
                                                  Fonte: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/ 

 

Figura 3: Compra online com bitributação  

 
                                                 Fonte: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/ 

 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/
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Figura 4: Compra online com a PEC 56 

         
                     Fonte:http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos 

 

5. ENTENDENDO A TRIBUTAÇÃO DE COMPRA EM SITES DO EXTERIOR 

 

Os consumidores que estão acostumados a acompanhar os lançamentos do 

setor tecnológico, da moda ou até mesmo colecionadores, tem a tendência de se 

desapontar ao descobrir que um determinado produto não será vendido no Brasil ou ao 

chegar ao país recebem preços muito elevados que se destoam da realidade do 

produto. Desta forma, a solução encontrada por muitos é recorrer às lojas internacionais 

que oferecem sites de compra online e que trabalham com entrega de produtos no 

Brasil. 

Focando nos Estados Unidos, embora os preços praticados sejam em moeda 

estrangeira, no caso o dólar, somados com os altos valores de frete e a probabilidade 

de tributação, na maioria das vezes ainda ficam abaixo dos preços praticados no 

mercado Brasileiro. 

Embora ainda exista a possibilidade de o produto entrar no país sem que seja 

pago a tributação, muitos usuários temerosos de pagar um valor sem ter conhecimento, 

sobre determinada mercadoria, muitas vezes deixam de realizar suas compras no 
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exterior. Desta forma, entender quais são os impostos e o porquê incidem sobre as 

mercadorias é uma maneira de tornar a compra mais segura, resultando num valor final 

que esteja dentro do planejado pelo consumidor. 

 

 

5.1 POR QUE O IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO É PAGO? 

 

É importante analisar por qual razão impostos como o imposto de importação 

existe. O imposto sobre a importação de produtos estrangeiros (II) incide sobre a 

importação de mercadorias estrangeiras e sobre a bagagem de viajante procedente do 

exterior, como descrito no artigo 153 da Constituição Federal de 1988: 

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 
I - importação de produtos estrangeiros; 
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; 
III - renda e proventos de qualquer natureza; 
IV - produtos industrializados; 
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou 
valores mobiliários; 
VI - propriedade territorial rural; 
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar. 
§ 1º - É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os 
limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos 
enumerados nos incisos I, II, IV e V 
 

 Basicamente, os impostos que incidem sobre as operações de importação visam 

proteger o mercado interno brasileiro. Como exemplo, suponha-se que é de desejo do 

consumidor obter um novo aparelho celular nos Estados Unidos. Embora o modelo 

específico recém-lançado no país ainda não exista no Brasil, existem outros modelos 

similares, com menos recursos, mas que se enquadram na categoria celular, fabricados 

no Brasil. 

Assim, caso todos optassem por realizar compras apenas no exterior, os 

produtos brasileiros se desvalorizariam cada vez mais. Gerando prejuízos para os 

fabricantes nacionais, desaquecimento no mercado interno e, consequentemente, 

aumento no índice de desemprego. Para que isso não ocorra, ou ao menos possa ser 

minimizado, o governo regula essas transações tributando os produtos.  
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Sobre cada categoria de produto incidem impostos distintos. Os mais comuns, no 

caso das compras pela internet, são o II (Imposto de Importação), IPI e o ICMS, como 

visto anteriormente. 

 

 

5.1.1 É POSSÍVEL DEIXAR DE PAGÁ-LO? 

 

Em tese, nenhum produto que se enquadre nas características citadas acima 

deveria escapar da tributação. Entretanto, existem casos de consumidores que 

compraram pela internet produtos de alto valor e não foram tributadas. Este fato ocorre 

devido ao grande volume de importações realizadas pelos brasileiros, que é muito 

maior do que o número de fiscais disponíveis para avaliar cada uma das encomendas 

recebidas. Assim, a solução encontrada para que os produtos não se acumulassem nos 

depósitos da Receita Federal foi a de realizar o processo por amostragem. Ou seja, de 

cada grupo de produtos, apenas alguns são analisados e, consequentemente, 

tributados. 

Entretanto, mercadoria ao invés de se destinar direto para a residência do 

consumidor, irá para a agência dos Correios mais próxima e será enviada uma 

correspondência informando da tributação que e deverá ser paga, direto nos Correios, 

para poder retirar o produto. 

 

 

5.2 REGIMES DE TRIBUTAÇÃO SIMPLIFICADA 

 

O sistema de tributação nas importações é regulado pelo RTS (Regime de 

Tributação Simplificada) que é regido pelo Decreto Lei nº 1.804 de 03 de Setembro de 

1980, que dispõe sobre tributação simplificada das remessas postais internacionais. O 

decreto defende que ao realizar compras no exterior cujo valor seja inferior a US$ 500, 

é aplicado sobre o produto uma alíquota única sobre a mercadoria. 

Na prática, isso significa que o percentual da tributação sobre a encomenda é de 

60%. Ou seja, sobre a soma do valor do produto comprado com o valor do frete. Um 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109204/decreto-lei-n-1-804-de-03-de-setembro-de-1980
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109204/decreto-lei-n-1-804-de-03-de-setembro-de-1980
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exemplo pode-se aplicar na aquisição de um celular que custe US$ 250 e tenha mais 

US$ 50 de frete, pode ser tributado em até US$ 180 (60%), onde todo esse percentual 

é destinado ao governo federal. 

Além disso, alguns estados cobram ICMS sobre a mercadoria, onde o percentual 

é variável, indo mesmo da isenção até tarifas de 10% sobre o valor total já com 

impostos. Voltando ao exemplo, o celular de US$ 250, com frete de US$ 50 e tributação 

de US$ 180, totalizando US$ 480, se comprado em um estado como a Bahia, que tem 

uma alíquota de 10% de ICMS, pode chegar a US$ 524. 

Algumas mercadorias, contudo, são isentas de tributação de acordo com o artigo 

150 da Constituição Federal de 1988: 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios: 
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se 
encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção 
em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, 
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, 
títulos ou direitos; 
III - cobrar tributos: 
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da 
vigência da lei que os houver instituído ou aumentado; 
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei 
que os instituiu ou aumentou; (Vide Emenda Constitucional nº 3, 
de 1993) 
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido 
publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto 
na alínea b; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003) 
IV - utilizar tributo com efeito de confisco; 
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por 
meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a 
cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo 
Poder Público; 
VI - instituir impostos sobre: (Vide Emenda Constitucional nº 3, de 
1993) 
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 
b) templos de qualquer culto; 
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive 
suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das 
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instituições de educação e de assistência social, sem fins 
lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 
e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil 
contendo obras musicais ou litero musicais de autores brasileiros 
e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem 
como os suportes materiais ou arquivos digitais que os 
contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias 
ópticas de leitura a laser. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 
75, de 15.10.2013) 

 

 

6. EXEMPLO PRÁTICO 

 

A diferença de preço entre o Brasil e o exterior tem influenciado cada vez mais o 

consumidor a buscar por produtos em diferentes países. De acordo com o especialista, 

Coelho (2009), diversos itens podem explicar esta diferença, como: 

 Maior poder aquisitivo da classe baixa — Nos últimos anos, 40 
milhões de brasileiros saíram da pobreza e outros 9 milhões saíram da 
classe C e subiram para a B. São novos consumidores ávidos por 
produtos que não tinham condições de comprar e sempre desejaram ter; 
Histórico de alta inflação — Até 1994, o Brasil viveu grande período de 
altos índices inflacionários. Isso fez com que houvesse grande 
dificuldade por parte dos clientes na avaliação de preços. Os 
referenciais ficaram comprometidos e as pessoas sentiam-se perdidas já 
que os preços aumentavam todos os dias; 
Baixa taxa de poupança brasileira — O brasileiro consome muito e 
poupa pouco. Enquanto aqui poupa-se 27% do que se ganha, a média 
da América Latina é de 39%. Muito desse hábito remonta à época de 
alta inflação que assolava o Brasil na década de 80; 
Maior disponibilidade de crédito — Incentivados pelo governo e 
interessados nessa nova fatia da população, os bancos aumentaram 
significantemente a disponibilidade de créditos, o que fez aumentar 
também a inadimplência; 
Oferta e procura — Com o aumento do consumo e do crédito, inúmeros 
produtos naturalmente aumentaram de valor pela simples regra da oferta 
e da procura e muitos clientes reposicionaram suas marcas para se 
destacar; 
Custo Brasil — O crescimento do PIB nos últimos anos deu-se 
basicamente a partir do consumo interno e exportação de commodities. 
A produtividade das empresas brasileiras ainda é baixa e faltam 
investimentos em diversas áreas como portos, ferrovias, aeroportos, 
estradas, entre outros. Além disso, o spread bancário é alto e a alta 
burocracia em diversos segmentos faz com que as empresas 
necessitem de mais pessoas do que em outros países (por exemplo, na 
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área tributária) e mais tempo gasto de forma ineficiente (como o tempo 
necessário para abrir uma empresa); 
Carga tributária — O Brasil tem a 14ª mais alta carga tributária do 
mundo (36,2% do PIB) e um sistema tributário complexo e engessado; 
Alta concentração e protecionismo brasileiro — Percebe-se que no 
Brasil a concentração aumenta a cada instante. Inúmeras fusões e 
aquisições são realizadas inclusive com apoio do Governo (desejando 
criar as “campeãs nacionais”).  
Necessidade da sociedade brasileira de autoafirmação — Percebe-
se claramente na sociedade brasileira a necessidade de expor sua 
condição social 
A magia das marcas — Como era uma época em que a qualidade dos 
produtos nacionais era duvidosa, criou-se a referência de que tudo do 
exterior é intrinsecamente melhor do que o produto nacional. 

 

 Visando a preferência do consumidor e após compreender melhor a prática 

tributária do comércio eletrônico praticado no Brasil e em sites do exterior, será 

apresentado um exemplo prático da diferença encontrada pelos brasileiros ao adquirir a 

mesma mercadoria em um site brasileiro e outro americano. 

Como os objetos eletroeletrônicos pertencem a um setor que agrada a maioria 

dos consumidores que buscam melhores tecnologias e preço, será feita uma 

comparação entre o mesmo produto oferecido em diferentes sites. 

O aparelho celular IPHONE, modelo 5S, o mais recente da marca americana 

Apple. Oferecido para compra no site denominado APPLE STORE, site oficial acessível 

a qualquer consumidor brasileiro. Disponibiliza o seguinte passo a passo para se 

efetuar a compra. 
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4. O E-consumidor opta pela sua cor de preferência. 

 

Figura 5: Passo a passo Apple Store – Escolha da cor 

 

                                                                                         Fonte:  http://store.apple.com/br 

 

5. Após, define a capacidade de memória que melhor lhe atender de acordo 

com o preço que está disposto a pagar. No caso, será escolhido o 

aparelho de 16 GB, oferecido a R$ 2.799,00. 

 

Figura 6: Passo a passo Apple Store – Escolha do modelo 

 

http://store.apple.com/br
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                                                                            Fonte:  http://store.apple.com/br 

 

6. Antes de efetuar a compra e definir a forma de pagamento, é demonstrado 

ao consumidor um resumo de todos dados para garantir a exatidão da 

escolha feita. 

 

7. Estando de acordo com o pedido o consumidor confirma e efetua sua 

compra disponibilizando os dados de seu cartão de crédito. 

 

Figura 7: Passo a passo Apple Store – Finalização da compra 

 

                                                                                    Fonte: http://store.apple.com/br 

Com o benefício do frete grátis o aparelho celular, sairá ao custo de R$ 2.519,10 

a vista, com 10% de desconto. Ao realizar o comparativo, não houve a possibilidade de 

http://store.apple.com/br
http://store.apple.com/br
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simular a compra no site da Apple dos Estados Unidos, pois o mesmo não trabalha com 

entregas para diferentes países. Por tanto, foi utilizado o site EBAY, que além de já 

disponibilizar sua página em diversos idiomas, é muito conhecido pela diversidade dos 

artigos oferecidos e por realizar entregas em diversos países.  

O mesmo modelo do aparelho celular foi escolhido, e após realizar um cadastro 

de endereço e dados do cartão de crédito, obteve-se o seguinte valor a ser pago: 

 

Figura 8: Passo a passo Ebay – Finalização da compra 

 

                                                                                     Fonte: http://globaldeals.ebay.com/ 

 

Com o valor atual do dólar de R$ 2,26 (pesquisado do dia 05/06/2014) o celular 

sairia para o e-consumidor por R$ 1.918,14. Tendo assim uma diferença de R$ 600,36 

do valor que seria pago no site brasileiro. 

Além da opção de usar os sites com entregas no Brasil, o e-consumidor 

brasileiro tem aproveitado a oportunidade de compra por encomenda. Onde aproveitam 

da ida de conhecidos ao país para trazer os artigos desejados, resultando em um valor 

bem mais em conta pois o frete não será pago e dependendo do produto não será 

cobrada a taxa da alfândega no desembarque. 

 

 

http://globaldeals.ebay.com/
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7. CONCLUSÂO 

 

A evolução da internet proporcionou afirmar com segurança que o mundo 

informatizado contribuiu para mudanças significativas nos setores de comércio de bens 

e serviços. Diante deste contexto o Comércio Eletrônico permitiu as empresas de 

pequeno e grande porte competir entre si e poderem estreitar laços entre clientes e 

fornecedores, ampliando a abrangência do campo de atuação da empresa. 

O comércio eletrônico permitiu diminuir os custos gerais do projeto em relação às 

vendas e ao fornecimento de matéria prima para o produto, melhorou a logística e a 

distribuição das mercadorias, aumentou a flexibilidade e a rapidez das negociações, 

assim permitindo a interação de empresas e clientes. 

Com a crescente do Comércio Eletrônico, e suas vantagens, ficou-se o desafio 

para a contabilidade planejar, controlar e traçar a base da tributação compatível e 

aceitável as condições da nova economia. Para a realização deste desafio é 

imprescindível a elaboração de um novo e completo sistema tributário, que atenda às 

necessidades de controle, de fiscalização e de cobrança de tributos. 

Consequentemente, reduzindo ao máximo a evasão fiscal sem que impeça o 

desenvolvimento do E-commerce. 

Para isso, observou-se que não é só na economia brasileira que o planejamento 

e controle sofre com a tributação do e-commerce, todos os países procuram se adaptar 

a esta nova questão, e como cada país ou grupo de países formam sua estratégia 

tributária, percebe-se a dificuldade em tributar a compra de produtos de outros países 

para dentro de um país específico, principalmente o Brasil que sofre com a alta e 

complicada tributação. 

Foram feitas análises sobre a tributação e o e-commerce para se conseguir uma 

visão de como funciona todo o sistema junto e separadamente. A questão do ICMS é 
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pontual para a observação do esquema tributário de e-commerce, sendo um dos mais 

complicados de entendimento.  

Em se tratando de fiscalizar, tudo se torna mais complexo. A adequação da 

legislação só será possível com a discussão de soluções de toda a comunidade 

envolvida, diga-se em âmbito nacional e internacional. As alternativas avaliadas 

necessitam de implementação do estabelecimento de acordos internacionais para 

serem incentivadas e desenvolvidas. 

Deve-se cuidar para que não haja uma inibição da atividade de e-commerce, 

implantar políticas públicas com o objetivo de limitar não é um caminho indicado, uma 

vez que este cenário econômico é o mais forte em dias atuais. Uma possível solução é 

criar instrumentos legais para que ele possa seguir seu caminho de desenvolvimento, 

sendo tributado de forma adequada. 

É necessário a criação de uma legislação específica, fundada nos princípios 

constitucionais, para que a tributação consiga de forma equilibrada alcançar todos os 

tipos de serviços independente da forma como são prestados. É preciso colocar o 

Comércio Eletrônico em destaque, inserido o campo de incidência tributária. 

Os efeitos da ausência de respostas são obstáculos para qualquer ação 

decisória de desenvolvimento de uma legislação mais abrangente, para a tributação 

sobre o consumo e o comércio eletrônico de forma mais especifica, o que prejudica 

ainda mais o trabalho de contadores como consultores que por sua vez precisam 

analisar o mercado e suas características tributárias para oferecerem alternativas de 

modo a atender as necessidades de seus clientes, sem que estes possam não estar 

sendo onerados injustamente. Enquanto isso, o comércio eletrônico permanece às 

margens das discussões legislativas no mundo e principalmente no Brasil.  
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