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Câmaras setoriais Automotiva

Propostas de Grupos de Trabalho
– Interpretação NCM Mercosul

• Harmonização de classificação fiscal
– Importadores de filtros “não” originais

• Posicionamento da Abrafiltros



Interpretação NCM e 
Impactos no comércio

Mercosul

Grupo de Trabalho 1
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Resumo
Em geral os filtros comercializados no setor automotriz são classificados dentro do capitulo 
84.21das NCM’s (centrifugadoras, incluídos os secadores centrífugos; aparelhos para 
filtrar ou depurar líquidos ou gases);

Todas as classificações estão alinhadas entre os paises do Mercosul já que trata-se do 
mesmo documento traduzido ao Português e Espanhol, porem no caso dos Filtros de 
Combustível Diesel e Filtros Separadores de Água e Combustível Diesel as traduções 
literais oferecem possibilidade de confusão que acabam impactando processos de  
importação-exportação eliminando os benefícios comerciais entre os paises membros do 
Mercosul;

Segundo a interpretação comum no Brasil os filtros de Combustível e Separadores podem 
ser enquadrados dentro da NCM: 84.21.2990, sendo que para os demais paises do 
Mercosul por exemplo a interpretação da NCM atualmente utilizada é 84.21.2300;

– Em Português 84.21.2300: “... para filtrar óleos minerais nos motores de ignição por centelha ou por 
compressão”;

– Em Espanhol 84.21.2300: “... para filtrar aceites minerales (lubricantes o combustibles) en los
motores de encendido por chispa o compresión”;
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Quando é exportado do Brasil com Certificado de Origem emitido utilizando a 
interpretação local com NCM 84.21.2990 para os filtros de Combustível ou 
Separadores, as Alfândegas de destino interpretam que o certificado não é
valido devendo pagar 14% ate 18% de imposto eliminando assim os benefícios 
do Mercosul;

Esta classificação é utilizada no Brasil também para o enquadramento do IPI, sendo que 
para todos os demais paises do Mercosul é utilizada apenas para o processo de 
importação e exportação definindo o pagamento de direitos ou não segundo o caso;

Desta forma devido a não harmonização de interpretação ao utilizar NCM 
84.21.2990 para o mercado local e também para exportação sendo que os 
clientes de exportação não podem aproveitar o beneficio do Certificado de 
Origem Mercosul;

Conseqüências
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Proposta de estudo para este Grupo

Avaliar harmonização de classificação para 
certificação de origem
Estudar ex-tarifário e comunização de tratativas
de IPI para Filtros em geral
– Ex: IPI variando de 8% a 0%



Importadores de 
filtros “não” Originais

Grupo de Trabalho 2
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Expositores Chineses 
M&T Expo e Automec

http://www.chinafengjie.com/Products/
http://www.santianfilter.com/
http://www.cnxinghao.com/en/products.asp?lm_id=13&btype_id=388
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SANTIANFILTER
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Xinghao Filters

Catálogo Eletronico
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Proposta de estudo para este Grupo

Avaliar processo de controle alfandegário 
dentro dos trâmites competentes para controle 
de fabricantes que não respeitem as marcas e 
fábricantes locais
Coordenar estudo de normatização e 
especificação comum para testes e 
homologação de produtos
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