Importando pelos
Correios
de forma prática e segura
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Portal Minhas
Importações
• DIR (Declaração de
Importação e Remessa)
• RTS – Regime de
Tributação Simplificado:
alíquota única;
• 60% de Imposto de
Importação sobre o valor
aduaneiro (mercadoria +
frete + seguro)
• ICMS estadual
• Desembaraço: R$ 15,00
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• DSI (Declaração
Simplificada de
Importação)
• RTS – Regime de
Tributação Simplificado:
alíquota única;
• 60% de Imposto de
Importação sobre o valor
aduaneiro (mercadoria +
frete + seguro)
• ICMS estadual
• Desembaraço: R$ 250,00

Se não for solicitado a
importação via Importa Fácil,
automaticamente será
desembaraçado por DIR.

O que é
Importa Fácil (IF)?
Solução logística para
despacho aduaneiro de
encomendas importadas

Para que serve?
Para despachar encomendas
com valor aduaneiro de até
US$ 3.000,00 mediante
formalização da Declaração
Simplificada de Importação
(DSI)

Quais impostos e custos?
Além dos impostos de importação e ICMS, é cobrado o
valor de R$ 250,00 pelo serviço de desembaraço
prestado pelos Correios

Como utilizar?
• Cadastre a importação no Sistema Importa Fácil
previamente à chegada da encomenda ao Brasil
• Acesse o sistema também para realizar os
pagamentos. A confirmação é realizada em até
30 dias
• Solicite ao remetente que a mercadoria seja
encaminhada para o Importa Fácil

Qual modalidade de envio?
Atenção na escolha do frete! Opções
de frete aqui

Como acessar?
Acesse aqui o
Sistema Importa Fácil.
Consulte o FAQ do IF aqui.

Ciência
O que é IF Ciência?
Destinado a pesquisadores e entidades de
pesquisa cientifica ou tecnológica,
devidamente credenciadas no CNPq, que
necessitem importar máquinas,
equipamentos, instrumentos e insumos,
com isenção dos tributos federais.

Para que serve?
O Serviço também pode ser utilizado na
importação de partes de equipamentos, peças de
reposição, acessórios, matérias-primas e produtos
intermediários, destinados a apoiar as atividades
de pesquisa e desenvolvimento no País.

Ciência
Como funciona?

1
O processo do Importa Fácil Ciência
está condicionado ao licenciamento
prévio submetido à apreciação do
CNPq por meio de emissão do
Licenciamento Simplificado de
Importação – LSI.

3
O importador será notificado por
e-mail ao receber a
documentação necessária para
que inicie o processo de isenção
do ICMS em seu Estado.
Lembramos que a isenção do
ICMS deve ser solicitada pelo
próprio pesquisador/entidade de
pesquisa, na SEFAZ (Secretaria de
Fazenda) de seu Estado.

2
Após o deferimento do
LSI, o importador pode
autorizar o envio da
remessa para o Brasil. A
remessa é recebida pelos
Correios e direcionada
para o serviço Importa
Fácil Ciência onde são
realizados os trâmites do
despacho aduaneiro.

Ciência
Porque usar?
•

Isenção dos impostos de importação.

•

Dispensa do exame de similaridade para importação de máquinas,
equipamentos, insumos, aparelhos, instrumentos, bem como suas
partes e peças de reposição destinadas à pesquisa científica e
tecnológica.

•

Os Correios cuidam da sua importação, elaborando a Declaração
Simplificada de Importação (DSI) para o os pedidos de
Licenciamento Simplificado de Importação (LSI).

•

Os Correios providenciam o pedido de isenção de tributos
federais junto à Secretaria da Receita Federal e aos órgãos
anuentes, finalizando o transporte e a entrega, no seu endereço,
conforme cadastrado no nosso site Importa Fácil Ciência —
Correios.

Ciência
Preços e Prazos
•

Valor do desembaraço e do LSI adicional: R$ 250 pelo serviço
de desembaraço aduaneiro (incluso o 1º licenciamento) e R$ 40
para cada licenciamento adicional, se necessário.

•

A remessa é recebida pelos Correios e direcionada para o
serviço Importa Fácil Ciência. O importador será notificado por
e-mail, recebendo a documentação necessária para solicitar a
isenção do ICMS em seu estado.

•

Após o pesquisador/Entidade de pesquisa enviar o comprovante
de isenção do ICMS ao Importa Fácil Ciência, este será
encaminhado ao auditor da RFB para efetivação do
desembaraço.

•

Posteriormente, é enviado e-mail com instruções para depósito
dos valores correspondentes ao serviço de desembaraço
aduaneiro.

•

Após envio do comprovante de pagamento, os Correios
prosseguirão com a entrega da importação conforme a
modalidade de frete contratada no correio de origem.

Consulte o FAQ do IF Ciências aqui.

Ciência
Qual modalidade de envio escolher?

1.

É possível optar por envio expresso quando a importação vem de
países que não terceirizam essa modalidade de envio.

2.

Observar os limites de tamanho e peso permitida em cada
modalidade.

3.

Fique atento: o prazo de entrega depende do frete contratado!

4.

Opções de modalidades de envio: aqui

