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Pauta Aduaneira (Generalidades)
Ø

A Pauta é um documento que apresenta a lista de
todas as mercadorias que são objeto do comércio
internacional. Elas são classificadas de forma
sistemática, em conjunto com as diferentes taxas
de direito aduaneiro e outros impostos e taxas às
quais elas estão submetidas. Ela trata também de
outras imposições aduaneiras, tais como as ajudas
de
custos, as prestações de serviços
(extraordinários) etc….

Pauta Aduaneira (Generalidades)
(cont.)
Ø Antes

de 1988, mundialmente as Alfândegas
utilizavam a Nomenclatura Tarifária de Bruxelas
(NTB) que mais tarde passou a utilizar a
denominação da Nomenclatura do Conselho da
Cooperação Aduaneiro (NCCA).

Fase exploratória do SH
•

Em 1970 o Conselho de Cooperação Aduaneira
(CCA) que desde 1994 é designada por
Organização Mundial das Alfândegas (OMA), cuja
Convenção continua em vigor, cria um grupo de
estudo para examinar a possibilidade de elaborar o
Sistema Harmonizado “SH”, que responda às
exigências
das autoridades aduaneiras, dos
peritos em estatística, dos transportadores, dos
produtores, etc.

Fase exploratória do SH
•

Ø

A fim de harmonizar e ter em conta o interesse de
todas as parte, donde surgiu a denominação
Sistema Harmonizado de Designação e
Codificação de Mercadorias, “SH”
Aprovada pela Convenção Internacional sobre o
“SH”, ele entrou em vigor em 1.1.1988

Sistema Harmonizado de Designação
e Codificação de Mercadorias “SH”
Ø «

É a consolidação e harmonização de varias
tarifas que respondem as necessidades dos
especialistas da estatísticas aduaneiras, dos
transportadores e dos produtores etc. »
Ø A primeira edição do “SH” foi introduzida pela
OMA em 01 de Janeiro de 1988. A segunda edição
foi publicada em 1993, a terceira em 1996, a quarta
edição em 2002, a quinta edição em 2007; e a
presente edição entrou em vigor em Janeiro 2012.

Sistema Harmonizado de Designação e
Codificação de Mercadorias “SH”
Em quase todos os países o Sistema Harmonizado
serve de base para a perceção dos direitos
aduaneiro e das estatísticas do comercio
internacional.
Ø Atualmente, os 200 países, incluindo as 124 partes
contratantes à Convenção do “SH”, que
representam no total 98% do comercio mundial,
utilizam o “SH”.
Ø No inicio desenvolvido como iniciativa de facilitação
do comercio nos anos 70 e 80, o “SH” veio a ser
uma nomenclatura polivalente e serve atualmente
de base para:
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Ø

Sistema Harmonizado de Designação
e Codificação de Mercadorias “SH”
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø

i. As Pautas Aduaneiras
ii. A recolha dos dados estatísticos do comercio internacional
iii. As regras de origem
iv. A perceção dos impostos internos
v. As negociações comercias (ex: a lista das concessões tarifarias da
OMC)
vi. As tarifas e os dados estatísticos do transporte
vii. O seguimento das mercadorias controladas (ex :,os resíduos,
estupefacientes, produtos químicos, armas, substancias que
empobrecem a camada de ozono, as especiais ameaçadas)
viii. Os domínios de controles e de procedimentos aduaneiros,
incluindo a avaliação dos riscos, a tecnologia de informação e a
conformidade das normas.
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A ESTRUTURA DO S.H. & A T.E.C. DA CEDEAO

REGRAS GERAIS DE INTERPRETAÇÃO
▼
SEÇÕES E NOTAS DE SEÇÕES
▼
CAPITULOS E NOTAS DE CAPITULOS
▼
SUB-CAPITULOS
▼
POSIÇÕES
▼
Ø SUB-POSIÇÕES
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Os componentes do S.H.
(baseados na edição de 2012)
→ 21 Secções
→ 99 Capítulos (o capitulo 77 está reservado a fim de
garantir a utilização futura, enquanto que o 98 e 99
estão reservados a fins especiais para as Partes
contratantes. Neste caso 96 capítulos são utilizados
obrigatoriamente)
→ 1258 posições pautais (4 dígitos)
→ O SH da OMA compreende 5205 suposições a (6
dígitos), enquanto que a TEC da CEDEAO
compreende 5899 suposições a (10 dígitos).
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As mercadorias são classificadas no
SH em função do grau da
transformação, por exemplo:
Capitulo 1 Capitulo 41
Capitulo 64

Animais vivos
- Couros /peles de animais
- Calçados
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Posições do SH
O SH adota uma nomenclatura polivalente a 6 dígitos
(quer dizer que o sistema a quatros dígitos foi
subdividido). Os dois primeiros dígitos representam o
Capitulo, os dois seguinte a Posição e os dois últimos
as suposições da Posição,
Ø As Partes contratantes do S.H. da OMA estão
autorizadas a criar suposições suplementares para
responder as disposições internas; assim como a TEC
dispõe dos códigos a 10 dígitos. Por exemplo, o código
do conhaque é 22 08.90.00.10.
Ø
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Componentes do SH
A Nomenclatura encontra-se, tanto quanto possível, estruturada,
pois começa pelos produtos mais “simples” e acaba nos
produtos mais “elaborados”
• No SH em geral, e dentro de cada Capítulo em particular, as
mercadorias estão classificadas, sempre que possível, pela
ordem progressiva da sua complexidade, tendo sempre em
conta o seu grau de acabamento ou a sua situação no processo
de fabrico, regras gerais de interpretação que são (seis no total).
Ø Tendo em conta que a Tarifa tem componentes e outras
informações relativas as Alfândegas, o documento é as vezes
qualificado de documento integral.
•
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No domínio da gestão aduaneira e do comercio,
os Estados membros devem se focalizar no:
Ø

Ø

Ø

(a) As questões relativas a liberalização do comercio, a
simplificação e harmonização da documentação comercial,
os regulamentos e procedimentos aduaneiros com um
particular acento nas questões como a avaliação das
mercadorias e a classificação tarifaria;
(b) A cobrança dos direitos aduaneiros, a admissão
temporária, o entreposto, o comercio transfronteiriço e a
diminuição na exportação;
(c) Os recursos comercias, a prevenção, a investigação e
a supressão das infrações aduaneiras;
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No domínio da gestão aduaneira e do comercio,
os Estados membros devem se focalizar :
Ø (d)

Nas colaborações institucionais nacionais e
conjuntos ;
Ø (e) As instituições e programa de formação sobre
alfandega e o comercio;
Ø (f) A produção e a troca
das estatísticas e
informações aduaneiras e comercias; e
Ø (g) A promoção das exportações.

17

