
Anexo IV  

Metas Fiscais 
Anexo IV.12 – Compensação da Renúncia de Receitas 

 (Art. 4
o
, § 2

o
, inciso V, da Lei Complementar n

o
 101, de 4 de maio de 2000) 

 

Desonerações Instituídas em 2013 

           R$ milhões     

Data Legislação Tributo Descrição Prazo 
Estimativa Medida de 

Compensação 
Fonte 

2013 2014 2015 

30/1/2013 Decreto 7.894 IOF 

Alíquota zero sobre operações de 

câmbio para aquisição de quotas de 

fundo de investimento imobiliário, por 

investidor estrangeiro. 

indeterminado ni     

Alteração de alíquota do 

IOF - exceção prevista no 

inciso I do § 3º do art. 14 

da LRF.  

  

7/2/2013 Decreto 7.913 
II, IPI, CIDE, 

PIS/COFINS, IRPJ 

Regulamento PADIS - insumos 

beneficiados 
até 2022 124 857 940 

Os valores renunciados 

em 2013 serão 

compensados pelo 

acréscimo na arrecadação 

do Imposto de 

Importação (II), 

promovido com a 

publicação da Resolução 

CAMEX nº 70, de 28 de 

setembro de 2012 

Exposição de 

Motivos 

15/2/2013 Decreto 7.921 IPI, PIS/COFINS 

Regulamento REPNBL-Redes - 

Suspensão na aquisição mercado interno 

de máquinas, aparelhos, instrumentos, 

equipamentos novos, material de 

construção, serviços e aluguel. 

31/12/2016 

efeito da 

renúncia 

informado na 

MP 563/2012 

    *   

18/2/2013 Decreto 7.923 IPI, PIS, COFINS 
Regulamento RETAERO - ampliação 

para a indústria aeroespacial.  

aprovação 

indeterminado, 

uso após 5 anos 

efeito da 

renúncia 

informado na Lei 

12.598/2012 

    *   



Anexo IV.10 – Compensação da Renúncia de Receitas 
 (Art. 4

o
, § 2

o
, inciso V, da Lei Complementar n

o
 101, de 4 de maio de 2000) 

 
 

Desonerações Instituídas em 2013 

           R$ milhões     

Data Legislação Tributo Descrição Prazo 
Estimativa Medida de 

Compensação 
Fonte 

2013 2014 2015 

8/3/2013 MP 609 PIS, COFINS 

Desoneração da Cesta Básica - alíquota 

zero para carne bovina, suína, ovina, 

caprina, ave, peixe, café, açúcar, óleo de 

soja, manteiga, margarina, sabão,  pasta 

de dente, fio dental, papel higiêncico. 

indeterminado 5.100 7.500 8.300 

A estimativa de receita da 

Lei Orçamentária Anual 

para o exercício de 2013, 

a ser aprovada pelo 

Congresso Nacional, 

contemplará a renúncia 

ora autorizada 

EM MP 609, 

item 9 

8/3/2013 Decreto 7.947 IPI 
Desoneração da Cesta Básica - alíquota 

zero para açúcar, sabão. 
indeterminado 573 635 700 

Alteração de alíquota do 

IPI - exceção prevista no 

inciso I do § 3º do art. 14 

da LRF.  

Exposição de 

Motivos 

28/3/2013 Decreto 7.971 IPI 

Prorrogação da redução de IPI sobre 

Automóveis (NC 87-2, 87-4, 87-5, 87-

7) e recomposição gradual. 

31/12/2013 2.350 - - 

Alteração de alíquota do 

IPI - exceção prevista no 

inciso I do § 3º do art. 14 

da LRF.  

Exposição de 

Motivos 

28/3/2013 Decreto 7.971 IPI 

Prorrogação da redução de IPI sobre 

Utilitários Comerciais Leves (NC 87-7) 

e recomposição gradual. 

31/12/2013 446 - - 

Alteração de alíquota do 

IPI - exceção prevista no 

inciso I do § 3º do art. 14 

da LRF.  

Exposição de 

Motivos 

1/4/2013 Decreto 7.975 IOF 

Redução a zero da alíquota sobre 

operação de crédito para aquisição de 

bens de capital para exportadores, 

energia elétrica, engenharia, 

infraestrutura logística e inovação 

tecnológica. 

indeterminado ni     

Alteração de alíquota do 

IOF - exceção prevista no 

inciso I do § 3º do art. 14 

da LRF.  

  

TOTAL GERAL   8.593 8.992 9.940 
    

 ni = Valor não identificado. Não há informações disponíveis suficientes para realizar estimativa de perda de receita.   

 - = medida não teve efeito e/ou vigência no período.              

 * Não há informação sobre a necessidade de compensação e/ou das medidas de compensação adotadas.  
 


